Bezwaar van De Gentechvrije Burgers tegen GGO IM 09-004/03

Aanvulling 6.

De staatssecretaris van IenM
Mevr. W. Mansveld
T.a.v. de Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken
Unit bezwaar en beroep
IPC 880
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

Lelystad, 15-09-2014

Geachte Staatssecretaris,
Betreft: Aanvulling 6 op bezwaar van De Gentechvrije Burgers tegen GGO IM 09-004/03. (aanvulling 5
was per e-mail aan de heer R. van Slijpe op 30 augustus jl.)
Antwoord en open brief vanwege uw brief van 11 september 2014. (Uitnodiging hoorzitting en vragen).
Allereerst: Volgens uw brief van 11 september jl. zou de heer van Slijpe per email geantwoord hebben
op de email van Miep Bos van 27 augustus jl. doch die email heeft ze niet ontvangen. De gevraagde
documenten treft u hierbij aan, behalve die van Stichting VoMiGEN, zie blz. 5.
Nogmaals:

Over belanghebbendheid van De (ongesubsidieerde) Gentechvrije Burgers,
Europees Consumentenplatform. (The European GMO-Free Citizens).
Zie onze bijgevoegde brief van 26 augustus jl.
Op 1 maart 2008 hebben we de Groep Bos een andere naam gegeven. De nieuwe naam maakt
direct kenbaar waar we voor staan.
Wat is of wie zijn De Gentechvrije Burgers v/h de Groep Bos? De Groep Bos is een naam, die
het ministerie van VROM aan ons gegeven heeft, nadat we 600 handtekeningen van bezorgde
particulieren, stichtingen en een vereniging i.o. tegen de markttoelating van gentechkoolzaad
van Monsanto (en elk volgend gentechproefveld of dito markttoelating in de toekomst) hadden
opgehaald.
De Gentechvrije Burgers is een brede burgerbeweging en een samenwerkingsverband van
personen die eenzelfde doel nastreven. De Gentechvrije Burgers presenteren zich naar buiten
als een eenheid, onder meer via hun website en in hun geschriften. De beslissingen van het
samenwerkingsverband worden door de daartoe behorende personen genomen op basis van
consensus, in werkvergaderingen. Uit naam van De Gentechvrije Burgers organiseren zij
voorts al jaren verscheidene activiteiten, waaronder het schrijven van zienswijzen, bezwaren
en beroepen tegen gentech proefvelden, markttoelatingen, tentoonstellingen met gentech
dieren en gentechvaccinproeven. Zij organiseren petities, lezingen en of fora tijdens exposities
en demonstraties. Voorts hebben zij gesprekken met de schrijvende pers en radio (Llink,
Omroep Flevoland, Omroep Zeeland) en tv (Ikon), exposities met internationale kunstenaars
met openingen inclusief lezingen en/of fora en burgerinitiatieven (Lelystad gentechvrij en
Lelystad Roundup-vrij) en het aanwezig zijn bij een werkdiner in 2009 in Wassenaar met
minister Verburg. Hier mocht Miep Bos namens de Gentechvrije Burgers, het woord voeren.
Onder deze omstandigheden moeten De Gentechvrije Burgers worden aangemerkt als entiteit
die herkenbaar is in het rechtsverkeer. De Gentechvrije Burgers zijn door minister Verburg, zie
de uitnodiging (bijlage 1), de pers als een zodanige entiteit herkend. (bijlage 2.)
Zij zijn ook genoemd in het Besluit van 1 april 2014, houdende regels met betrekking tot het
ingeperkt gebruik en de doelbewuste introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde
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organismen (Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013).
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-157.html
Wij verwijzen naar de uitspraak van de Raad van State van woensdag 23 april 2014. Uitspraak
201302419/1/A3. (Deze tekst was eerder weggevallen bij de open brief/aanvulling 4 van 26 augustus
jl.)

Allereerste bezwaarschriften: (niet op Internet.)
6 februari 1997 BGGO 96/19, BGGO 96/22 en BGGO 96/23
25 april 1997 BGGO 96/2339
16 december 2002 BGGO 01/11.38
30 januari 2003 BGGO 01/06.23

De meer dan 70 bezwaren/zienswijzen, beroepschriften, pleitnota's en open brieven
van de Gentechvrije Burgers, vaak samen met Wieteke van Dort, Stichting VoMiGEN,
Stichting Ekopark. en Stichting Natuurwetmoeders ingediend die op Internet te lezen
zijn:
http://www.gentechvrij.nl/bezwaaraardim07-006.html Aardappelen Basf 2007
http://www.gentechvrij.nl/bezwaaraard07-007.html idem
http://www.gentechvrij.nl/aardbasf07006070071en2A.html Aardappelen Basf 2009 2 bezwaren
http://www.gentechvrij.nl/aardbasf07006070061en2.html wijzigingen. 2 bezwaren
http://www.gentechvrij.nl/pleit81208.html pleitnota hoorzitting aardappelen AVEBE
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/veulenbezwaarschriftgentvrburgers240810intrnt.pdf
http://www.gentechvrij.nl/veulen.html
http://www.gentechvrij.nl/veulenrvs2010.html Veulenvaccin Raad van State alle stukken
http://www.gentechvrij.nl/k5a.html (medische gentechproeven met virussen). 4 bezwaren
http://www.gentechvrij.nl/veulenprik.html
http://www.gentechvrij.nl/stop.html
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/maisim07-008bezwaargroepbosza.pdf mais Monsanto 2008
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/maisim070091bezwaargroepbos.pdf idem Pioneer HB.
http://www.gentechvrij.nl/pleitnota100507koolzgt73.html hoorzitting koolzaad Monsanto 567 handtek.
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/med4leidenbezwaarschrifta.pdf
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/aardwagIM2009002bezwaaraanvul.pdf
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/kalfbezwaarmbosinternetzn.pdf Kalfvaccin
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/kalfbezwaanvulling1.pdf aanvulling
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http://www.gentechvrij.nl/k5.html (medisch)
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/rdambezwaarversie2zn.pdf (medisch)
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/griepbezwaar2znamen.pdf (medisch)
http://www.gentechvrij.nl/medim09001.html (medisch)
http://www.gentechvrij.nl/im09001aanvul2.html (idem)
http://www.gentechvrij.nl/med3rotterdam08008.html (idem)
http://www.gentechvrij.nl/med2im08004.html (idem)
http://www.gentechvrij.nl/aardamylopen.html Aardappelen
http://www.gentechvrij.nl/aardavebe09A.html idem
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/aardavebpleitnotadh.pdf idem
http://www.gentechvrij.nl/aardavebepleite.html Pleitnota tegen AVEBE aardappel
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/kipbezwaarznamen.pdf Vaccin voor kippen
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/eibezwaar2mbos.pdf Lichtgevende kippeneieren.
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/aardamylbezwaarzn.pdf Aardappelen
http://www.gentechvrij.nl/aardavebe09.html Aardappelen
http://www.gentechvrij.nl/aarddlo.html Aardappelen
http://www.gentechvrij.nl/aarddlorvs.html Beroep bij de Raad van State (aardappelen)
http://www.gentechvrij.nl/med2im08004.html 2009 Leiden therapie tegen chronische darmontsteking.
http://www.gentechvrij.nl/med3amsterdam08009.html 2009 Gentech virus
http://www.gentechvrij.nl/med3rotterdam08008.html 2009 Gentech virus
http://www.gentechvrij.nl/090609obminverburg.html 2009 Open brief aan Minister Verburg
http://www.gentechvrij.nl/090609obminverburg2.html 2009 idem, vervolg
http://www.gentechvrij.nl/moonaquabezwaar.html
http://www.gentechvrij.nl/moonaquabezwaar2.html Bezwaar internationaal
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/moonaquapeteng.pdf Anjer (Engels)
http://www.i-sis.org.uk/No_to_GM_Carnations.php Say no to GM carnations for Europe
http://www.gentechvrij.nl/moonaquapleitnotapiet.html Pleitnota hoorzitting
http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/publiccomments/C-NL-13-01-Public-Comments.pdf Blz. 9 e.v.
http://www.gentechvrij.nl/bedenkinggmoanjermoonlite.html
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http://www.gentechvrij.nl/visvaccin2.html Gentech visvaccin
http://www.gentechvrij.nl/hond.html Gentech vaccin hond.
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/hondlang.pdf idem
http://www.gentechvrij.nl/popbezw.html populieren
http://www.gentechvrij.nl/popbezw2.html idem
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/gt73-100325.pdf 565 handtekeningen tegen markttoelating
van koolzaad van Monsanto. Blz. 1 t/m 30.
http://www.gentechvrij.nl/openbriefmincramer.html Open brief aan minister.
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/maispetitienwA008009.pdf Petitie
http://www.gentechvrij.nl/nijl.html Intervet Nijlvirus
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/zienswijzeggobesluit.pdf Zienswijze GGO besluit.
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/rdambezwaarversie2zn.pdf IM 12-002. gentechvirusvaccin
http://www.gentechvrij.nl/kwal.html 2013 Tentoonstelling met gentech bacteriën, Naturalis Leiden
http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/publiccomments/C-NL-13-02-Public-Comments.pdf Anjer, FLO-40685-2
(FLORIGENE®Moonvista™) Blz.. 3-5 2013
http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/publiccomments/C-NL-13-01-Public-Comments.pdf Anjer, SHD-27531-4 (no commercial
name). 2013
http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/publiccomments/C-NL-09-01-Public-Comments.pdf Anjer blz 1 e.v . 2009 Carnation
(Dianthus caryophyllus L.) genetically modified for flower colour. (Unique identifier IFD-25958-3)
http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/publiccomments/C-NL-09-02-Public-Comments.pdf 2003 Carnation (Dianthus
caryophyllus L.) genetically modified for flower colour. (Unique identifier IFD-26407-2)
http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/publiccomments/C-NL-06-01_PublicComments.pdf 2006 Genetically modified carnation
Moonaqua 123.8.12 with a modified colour (Unique Identifier FLO-4Ø689-6)
http://www.gentechvrij.nl/nietnatuurlijk.html open brief re: gentech plant en zebra-embryo's in expositie Den Haag
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/expodendaagzienswijzembos230114.pdf idem, zienswijze.
De Portugese rode anjer is een symbool van de Portugese revolutie van 1974. Daarom willen de Portugezen de
roodkleurige anjer willens en wetens beschermen en willen o.a. daarom geen blauw/paarse gentech anjer. Een paar
Portugese websites waar onze petitie tegen een gentechanjer wordt vermeld (er zijn er nog veel meer):
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/moonaquavoorbeeldbezw2.pdf
http://www.gentechvrij.nl/moonaquabezwaar2.html
http://www.acorianooriental.pt/noticias/view/190785 (over de anjer in het Portugees.)
http://expresso.sapo.pt/transgenicos-associacoes-portuguesas-contra-o-cultivo-de-cravos-azuis=f531438 idem
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=271937&tm=6&layout=121&visual=49 idem
http://www.netconsumo.com/2009/08/peticao-na-internet-contra-cravos-azuis.html idem
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http://www.publico.pt/portugal/jornal/peticao-online-contra-a-venda-de-cravos-transgenicos-lilases-na-uniao-europeia17593104#/0 idem

Alles van http://www.gentechvrij.nl/bezwaren.html

Belanghebbendheid van Stichting VoMiGEN.
De heer R. Verlinden heeft contact opgenomen met de heer van Slijpe en zal verder zelf de
gevraagde gegevens opsturen.

Belanghebbendheid Stichting Ekopark
De voorzitter de heer T. Tromp en de secretaris/penningmeester mevrouw M. Lieve hebben Miep Bos
alsnog gemachtigd namens de stichting Ekopark te handelen.
Machtigingen vindt u hierbij als bijlage 8, alsmede de statuten, bijlage 9
Meer over de Stichting kunt u lezen via www.gentechvrij.nl/stichtingekopark.html Zie bijlage 2 voor een
uitdraai.

Hoogachtend,

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers.
Donaustraat 170
8226 LC Lelystad
www.gentechvrij.nl

PS Hierbij geef ik, Miep Bos mij op voor de hoorzitting op 30 september in Den Haag.

i.o.
Robert Verlinden, St. VoMiGEN
Van Speijkstraat 87-89-91
3014 VE Rotterdam
www.vomigen.eu
Bijlagen
Bijlage 1 Uitnodiging voor een diner n.a.v. het seminar “Het ggo-beoordelingskader: wegens
verbouwing in overleg” van minister Verburg aan de GMO-free Citizens 2009
Bijlage 2 Uitdraai fragment www.gentechvrij.nl/stichtingekopark.html
Bijlage 3 Persbericht van de Krant van Flevoland over de Gentechvrije Burgers uit 2014
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Bijlage 4 Onze reactie op uw brief van 14 augustus jl. als aanvulling en open brief van 26 augustus
2014. (Data en foto's van de Gentechvrije Burgers en Stichting VoMiGEN, een overzicht van 19972014. Download-tijd 15 sec.)
Bijlage 5 Witboek van Jan Storms geschreven voor Stichting Ekopark 2008
Bijlage 6 Folder van Dr. John Fagan uitgedeeld door Stichting Ekopark bij een conferentie over
biotechnologie in Zalencentrum Aristo in Amsterdam, 2008.
Bijlage 7 “De Pompoen” 2000.
Bijlage 8 Diverse machtigingen van St. Ekopark te Lelystad en van Gentechvrije Burgers van de
gemeente St. Anthonis, Lelystad, Rolde en Broek in Waterland.
Bijlage 9 Statuten Stichting Ekopark
Bijlage 10 emailcorrespondentie met de heer van Slijpe. (O.a. Aanvulling 5).
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