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Beste mensen, 

Dit is mijn eerste nieuwsbrief in deze  vorm.  Je mag de link naar deze pdf gerust doorgeven. 

De on-line petitie http://gentechvrij.petities.nl/ over het gentech vaccin voor veulens vanaf 3 dagen 

heeft tot nu toe 121 ondertekeningen opgeleverd. En 22 gewone handtekeningen zijn onder het 

voorbeeld bezwaarschrift/zienswijze gezet. Binnenkort komt er behalve een Nederlandse - en 

Engelse tekst ook een Franse tekst te staan. 

Sommige mensen hebben wel  on-line getekend, maar hun naam komt niet voor,  op de 

petitiewebpagina. 

Dat komt, omdat men de bevestigingsmail die je na de ondertekening snel ontvangt, niet heeft 

ontvangen of gewoon niet heeft opgemerkt. En in die e-mail staat een link, die je moet aanklikken, 

wil je op de petitiesite komen te staan waarbij je kunt kiezen of je anoniem of niet anoniem zult 

worden vermeld. 

Heb je die bevestigingsmail niet ontvangen, dan kan het zijn dat die in de bak van ongewenste e-

mails zit of hij is gewoon niet aangekomen. 

Vul dan je naam opnieuw in op de petitiesite en vul desnoods een ander e-mail adres in. Dan moet 

het lukken! Sommige mensen hebben dat geprobeerd en het is toen gelukt! 

De petitie laat ik nog doorlopen tot begin volgend jaar om een signaal af te geven, hoe we er over 

denken en om meer mensen op de hoogte te brengen  van deze aanvragen. 

 Hoort, zegt het voort! 

Intussen heb ik mijn uitgebreide zienswijze/bezwaarschrift aangetekend opgestuurd naar bureau 

GGO, maandag is de laatste dag dat zij deze willen ontvangen. 

http://gentechvrij.petities.nl/
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Intussen is er weer een nieuwe aanvraag dit keer een proef met honden. Zie onder de advertentie 

die vandaag in de Volkskrant/Staats  Courant stond. 

We gaan ons er in verdiepen. 

Groetjes en een fijne gentechvrije dag! 

Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije Burgers.  

spokeswoman of the European GMO-free Citizens 
  
www.miepbos.nl 
www.gentechvrij.nl 
  
Sign my petition at/Teken ook mijn on-line petitie op http://gentechvrij.petities.nl/ 
 

Meer nieuws vanaf  8 september 2010: 

http://www.nu.nl/economie/2329367/opnieuw-oproep-verbod-verkoop-kloonvlees.html  

Opnieuw oproep tot verbod verkoop kloonvlees  

Uitgegeven: 8 september 2010 19:34 

STRAATSBURG - Het Europees Parlement heeft woensdag opnieuw opgeroepen tot een verbod op de 

verkoop van vlees van gekloonde dieren en hun nakomelingen. knip 

 

http://www.vwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/dossier/maiswortelkever1/situatie-

in-venlo   

VWA: 8 september 2010: Maiswortelkever aangetroffen op de grens bij Duitsland/Venlo.  

Opvallend is, dat deze schadelijke kevers de jaren 90 van de vorige eeuw steeds werden 
aangetroffen bij vliegvelden en dat multinationals gentech mais bestand hebben gemaakt 
tegen deze kever en die gentech mais in Europa willen introduceren, terwijl die kever geen 
inheems insect is in Europa.  

Airport Weeze, ook bekend als Airport Niederrhein, ligt aan de Duits-Nederlandse grens, 
niet ver van Venlo en Nijmegen. Het vliegveld is gespecialiseerd in low-cost vluchten; het 
werd op 1 mei 2003 geopend voor de burgerluchtvaart. 

Staats Courant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-13951.html  

Kennisgeving ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van de Universiteit Utrecht te 
Utrecht voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen  

Vergunningsaanvraag van de Universiteit Utrecht  

Op 08-02-2010 heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(hierna: VROM) van de Universiteit Utrecht te Utrecht een vergunningsaanvraag op grond van het 
Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor 
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introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met 
het kenmerk PorM/RB IM 10-002.  
De aanvraag betreft een studie waarin plasmide DNA wordt toegediend aan honden met uitgezaaid 
en uitbehandeld melanoom (huidkanker) om de klinische effectiviteit van een behandeling met het 
plasmide DNA te evalueren. Het plasmide DNA bevat de sequentie voor het humane tyrosinase eiwit. 
Het plasmide wordt in spierweefsel toegediend waardoor een aantal spiercellen het DNA zal 
opnemen, wat zal leiden tot de productie van humaan tyrosinase in deze cellen. Hiermee wordt 
beoogd om de herkenning van de tumorcellen door het afweersysteem te stimuleren. De verwachting 
is dat het afweersysteem maligne melanoomcellen gaat herkennen en zal verwijderen. De 
werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Utrecht.  
Op grond van het Besluit ggo dient de Minister van VROM, in overeenstemming met de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op deze aanvraag te beslissen.  

Procedure  

Voor de behandeling van bovengenoemde aanvraag zal de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure worden doorlopen, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht.  

Ontwerpbeschikking  

Naar aanleiding van de aanvraag is een ontwerpbeschikking opgesteld waarbij met de aanvraag wordt 
ingestemd. 

Inzage aanvraag en ontwerpbeschikking  

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken liggen vanaf 11-09-2010 op 
werkdagen ter inzage bij het Ministerie van VROM, afdeling Documentaire Informatie (C01 70), 
Rijnstraat 8 te Den Haag. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 
8.30 uur tot 17.00 uur na afspraak via telefoon of mail (tel. 070-3393156, mail 
secretariaat.risicobeleid@minvrom.nl). De bezoeker dient zich te melden bij de receptie.  
Deze kennisgeving, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de 
internetpagina www.vrom.nl/ggo-vergunningverlening.  

Inspraak  

Tot en met 22-10-2010 kan eenieder zijn of haar zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren 
brengen met betrekking tot de ontwerpbeschikking. Voor mondelinge zienswijzen kan contact 
opgenomen worden met het Ministerie van VROM/Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen, 
telefoon 030-2742793.  
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan: 
De Minister van VROM 
T.a.v. RIVM/SEC/Bureau GGO 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
De zienswijze moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn. Er worden geen 
ontvangstbevestigingen op ingediende zienswijzen verstuurd. Zienswijzen die per e-mail worden 
ingestuurd, worden niet geaccepteerd.  
Voor verdere vragen over het indienen van zienswijzen zie het ‘veelgestelde vragen‘gedeelte op de 
internetpagina www.vrom.nl/ggo-vergunningverlening. 

 

tot de volgende keer! 


