Bezwaar van De Gentechvrije Burgers tegen kenmerk GGO IM-L 15-001.

Lelystad, 05-10-2015.
Geachte staatssecretaris,
Wij maken bezwaar tegen een vergunningaanvraag van Stichting DLO.
Vergunningaanvraag
Op 29-07-2015 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van Stichting DLO te Wageningen een
vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit
ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd
met het kenmerk GGO IM-L 15-001.
De aanvraag heeft betrekking op kleinschalige veldwerkzaamheden met appelbomen met een verhoogd
anthocyaangehalte. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Wageningen. Op grond van
het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM op deze aanvraag te beslissen. Kennisgevingstekst.

De Gentechvrije Burgers vinden dat deze proef niet mag plaatsvinden. Eenmaal in het
milieu losgelaten, is het gentech organisme niet meer terug te halen. Er wordt gebruik
gemaakt van cisgenese, deze techniek valt onder genetische manipulatie. Er worden genen
gebruikt van de appels Gala en Junami.
Wij ondersteunen de volgende stelling:
In werkelijkheid is cisgenese, waarbij ook - maar vaak niet uitsluitend - van planteigen materiaal
gebruik gemaakt wordt, evenzeer een lokale ingreep in het genoom als transgenese, waarbij
men de oneindig complex verweven samenhangen in het organisme negeert. Het is evenzeer
een inherent schadelijke praktijk die in geen enkele vorm van landbouw thuishoort. Fragment
Plantenveredeling in het belang van de gemeenschap van Jan Storms, uit Amsterdam, witbrief opgesteld voor Stichting
Ekopark door storms(ico), wetenschappelijk adviesbureau voor intelligente cultuurontwikkeling.
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/indemedia/veredeling%20in%20het%20belang%20van%20de%20gemeenschap01
a.pdf

Het is niet uit te sluiten dat er allergieën zullen optreden na het eten van deze gentechappels.
Zie het relaas van een vrouw die kampte met allergieën, tot ze stopte met het eten van gentech
voedsel. “I am the 'canary in the cage”. Zie ondergenoemde zienswijze en open brief.
Tevens ondersteunen wij de zienswijze en open brief met bezwaren tegen deze gentech appels van De
Gentechvrije Burgers, (The European GMO-free Citizens) onafhankelijk Europees Consumentenplatform, in te
zien via www.gentechvrij.nl/ap.html en verstuurd per post.
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Bezwaar van De Gentechvrije Burgers tegen een vergunningaanvraag voor werkzaamheden met gentech appelbomen. Voor 28
oktober 2015, opsturen aan: De Staatssecretaris van IenM, T.a.v. RIVM/VSP/Bureau GGO, Postbus 1,
3720 BA Bilthoven. Alle velden invullen, anders niet geldig.
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