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Lelystad, 26-08-2014

Geachte Staatssecretaris,
Betreft: Aanvulling 4 op bezwaar van De Gentechvrije Burgers tegen GGO IM 09-004/03. (aanvulling 3
was per e-mail aan de heer R. van Slijpe op 15 augustus jl.)
Antwoord en open brief vanwege uw brief van 14 augustus 2014.

Over belanghebbendheid van De (ongesubsidieerde) Gentechvrije Burgers
(The European GMO-Free Citizens).
Ten eerste: Preambule van de Burgerlijke en Politieke rechten (BuPo).
De Gentechvrije Burgers (The European GMO-Free Citizens) zijn belanghebbend, mede op grond van
de plichten genoemd in de Preambule van de Burgerlijke en Politieke rechten (BuPo). Het gaat bij De
Gentechvrije Burgers niet om groepen of organisatie maar om een beweging. De machtiging om
namens hen te spreken vindt men in de preambule van BuPo. Analoog aan de "grondrechtelijke
geïnformeerde verantwoordelijkheid" het belangrijkste criterium van de "Volkssoevereiniteit" van 1848.
Citaat: “Zich ervan bewust dat op de individuele mens, uit hoofde van de plichten die hij heeft tegenover anderen en
tegenover de gemeenschap waartoe hij behoort, de verantwoordelijkheid rust te streven naar bevordering en
inachtneming van de dit Verdrag erkende rechten, Zijn overeengekomen als volgt…” Einde citaat (Preambule
Burgerlijke en Politieke rechten, BuPo).

Om de brief te kunnen beantwoorden dienen wij de criteria van het begrip belanghebbend te
kennen. Zolang wij die niet kennen, kunnen wij ook niet weten, welke aanvullende informatie wel of
niet relevant is. Zou u ons die toe kunnen sturen?
Wij zijn de woordvoerders van argumenten, feiten, cijfers en verwachtingen. (Volonté Générale). En
wij vertegenwoordigen het categorische imperatief (Kant).
Witte en Zwarte lijsten
Wij waren de eersten op Internet met Witte en Zwarte lijsten van gentechvrije- en gentechproducten
nog vóór de Natuurwetmoeders (De Boodschappenlijst) en Greenpeace (Rode en Groene lijsten).
Uit de onderstaande links, krantenknipsels en foto’s blijkt verder, dat De Gentechvrije Burgers een
samenwerkingsverband is van personen die eenzelfde doel nastreven. Het presenteert zich naar
buiten als een eenheid, onder meer via zijn website en in zijn geschriften. De beslissingen van het
samenwerkingsverband worden door de daartoe behorende personen genomen op basis van
consensus, in werkvergaderingen.
Verstrekken van informatie
Uit naam van De Gentechvrije Burgers (voorheen De Groep Bos) organiseren wij voorts al jaren
verscheidene activiteiten, waaronder het sinds 1997 verstrekken van informatie over genetische
manipulatie aan bedrijven en aan het publiek, telefonisch, schriftelijk of via onze website
www.gentechvrij.nl . En beantwoorden wij vragen via email of anderszins. Ook stellen wij schriftelijke
ste
de
en/of mondelinge vragen aan (EU) politici, 1 en 2 Kamer, bedrijven en supermarkten, over
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moderne biotechnologie en over producten, die mogelijk gentech ingrediënten kunnen bevatten. We
stellen een lijst op van bedrijven, die zelf aangeven gentechvrije voedingsmiddelen te
verkopen/produceren en voor publicatie toestemming hebben gegeven. Die lijst is vanaf 1997 op
internet te vinden via http://www.gentechvrij.nl/producten.html en wordt actueel gehouden.
Klachten bij de Reclame Code Commissie
Wij dienen ook zo nodig klachten in bij de Reclame Code Commissie (de eerste keer samen met
Wytze de Lange als woordvoerder en Wieteke van Dort, dit is al twee keer gebeurd, één maal is het
gehonoreerd betreffende het feit, dat pitloze druiven niet genetisch gemanipuleerd zijn, het Rijk dacht
daar anders over in hun advertentie. Zie blz. 20). We schrijven verder zienswijzen, bezwaren,
pleitnota’s en beroepen tegen gentech proefvelden, -bloemen, -markttoelatingen, -tentoonstellingen
met gentech dieren en tegen gentechvaccinproeven. (Meer dan 70 geschriften, zie
http://www.gentechvrij.nl/bezwaren.html ).
Gentechvrije exposities
Wij organiseren petities, houden lezingen en of fora tijdens de openingen van de Gentechvrije
exposities, waar internationale kunstenaars aan meedoen (i.s.m. Kunstkring Lelystad) en protesteren.
de
Wij bezoeken bijeenkomsten die over gentech gaan (o.a. vergaderingen in de 2 Kamer,
hoorzittingen, conferenties, seminars, we namen deel met schilderijen aan bijeenkomsten die over
Eten en Genen gingen en waren met de Natuurwetpartij met een stand aanwezig bij de
startbijeenkomst in Bussum).
Pers
Voorts werden/worden wij geïnterviewd door journalisten van kranten (zie links en afbeeldingen) en
medewerkers van omroepen (Llink, VARA, Omroep Flevoland, radio en tv), Omroep Zeeland, Omroep
Venray, Omroep Ede, (radio en tv) en deden Wieteke van Dort en Miep Bos mee aan een tv–
programma over gentech (2000, Babylon “smakelijk eten” IKON zie blz. 20),
Burgerinitiatieven
Wij hebben burgerinitiatieven gehouden (Lelystad gentechvrij, het eerste Burgerinitiatief in Lelystad)
en Lelystad Roundup-vrij). http://www.gentechvrij.nl/lelystadgentechvrij.html
http://www.gentechvrij.nl/bi.html
Minister Verburg
Voorts waren we aanwezig bij een werkdiner in 2009 in Wassenaar met minister Verburg (evaluatie
van een seminar "Het ggo-beoordelingskader: wegens verbouwing in overleg") gehouden in het
Congresgebouw in Den Haag in 2009. Hier mocht Miep Bos namens de Gentechvrije Burgers het
woord voeren.
Onderzoek laten uitvoeren door Genetic ID
Wij hebben ook laten onderzoeken of bepaalde voedingsmiddelen gentech bevatten. Dit deden wij bij
Genetic ID/Augsburg, Duitsland. Zie blz.20.
Onze website wordt door vele andere websites gelinkt, zoals bv. die van de COGEM, The Non GMO
Source Book uit Iowa, USA. En verschillende Portugese kranten.
http://www.cogem.net/index.cfm/nl/qa/links/organisaties-en-bedrijven http://www.nongmosourcebook.com/nongmosourcebook/eu-products-services-organizations.php?page=3 . http://expresso.sapo.pt/transgenicos-associacoesportuguesas-contra-o-cultivo-de-cravos-azuis=f531438
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Stichting VoMiGEN, Stichting Ekopark en Stichting Natuurwetmoeders ondersteunen ons in dit
alles. (Zie blz. 15 bv.) http://www.vomigen.eu/ http://www.natuurwetmoeders.nl/
http://www.gentechvrij.nl/stichtingekopark.html
Onder deze omstandigheden moeten De Gentechvrije Burgers worden aangemerkt als entiteit die
herkenbaar is in het rechtsverkeer. De Gentechvrije Burgers zijn door minister Verburg, B &W en
gemeenteraad van Lelystad en de pers als een zodanige entiteit herkend.
We lezen in de advertentie:
De wijziging betreft een verhoging van de maximale orale dosis van een Rhodococcus equi
vaccinstam die zal worden toegediend aan veulens en de toevoeging van parenterale
toedieningswijzen. Fragment advertentie.
Wij vragen ons af, kun je een dosis zo maar verhogen, zonder dat er onderzoek is gedaan naar het
terugvinden van de gentechbacterie in de mest? Waarom wordt er in Nederland wel verder getest
terwijl men in Duitsland van de proeven af ziet? Bang voor claims?
“Een hogere dosis (en dus meer kans dat de gentechbacterie er wel in zit, dit is niet onderzocht)
vinden wij ook gevaarlijker vanwege de volksgezondheid, indien de mest naderhand wordt uitgereden.
Bovendien is nog steeds niet bekend waar de mest in het verleden is uitgereden en waar dat in de
toekomst het geval zal zijn. Kaarten waar de introductie in het milieu zal plaatsvinden, worden ook dit
keer niet meegeleverd (of niet openbaar gemaakt). Zie ook bezwaargrond 4.” Commentaar uit onze
bezwaren.

Ten tweede:
Dus: die mest kan wel overal worden uitgereden. Kaarten ontbreken.

Dit maakt ons ook tot

belanghebbenden.
*2.3.5. Het Hof van Justitie heeft in het arrest, in het dictum onder punt II, voor recht verklaard:
"Er kan geen voorbehoud in verband met de bescherming van de openbare orde of van andere
wettelijke beschermde belangen worden aangevoerd tegen de mededeling van de in artikel 25, vierde
lid, van richtlijn 2001/18/EG vermelde informatie."
2.3.7. Gezien het hetgeen de Afdeling hiervoor heeft overwogen, was de minister uit hoofde van
richtlijn 2001/18 verplicht tot openbaarmaking van de informatie omtrent de precieze geografische
ligging van de percelen waarbinnen de proefobjecten zijn gelegen. De minister heeft dit nagelaten. Het
bestreden besluit is strijdig met artikel 25, vierde lid, van de richtlijn 2001/18/EG, waarin is bepaald dat
de "plaats van introductie’ bij indiening van de kennisgeving niet vertrouwelijk mag blijven.
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=38045
Volgens De Gelderlander van 4-10- 2011, is de precieze plaats van de proef in Stevensbeek. Deze
plaats wordt zelfs niet genoemd in de advertentietekst.
http://www.gelderlander.nl/regio/maasland/protest-tegen-genproeven-bij-veulens-in-stevensbeek-1.2291853

De Gentechvrije Burgers (The European GMO-free Citizens) is inderdaad een
Europees Consumentenplatform.
Wie zijn wij?
Gentechvrije Burgers, zijn burgers die gezond willen eten, en geen gewassen willen consumeren die
via genetische manipulatie bestand zijn gemaakt tegen een bestrijdingsmiddel, of anderszins
genetisch zijn veranderd en bv. bespoten zijn met glyfosaat (wordt binnenkort verboden, te giftig,
werkzame bestanddeel in Roundup) of Finale SL14 of Basta, (werkzame bestanddeel glufosinaatammonium, in de EU reeds verboden). Roundup is dus zeer giftig, zie
http://www.gentechvrij.nl/glyfosaat.html
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China is daar intussen ook achter gekomen zie
http://gmwatch.org/index.php/news/archive/2014/15429-we-must-face-the-harm-caused-by-importedgm-soy-chinese-military-scientist
Van deze Gentechvrije Burgers zijn er miljoenen op aarde. Dit kan men afleiden aan de Mars tegen
Monsanto in 2013, waar volgens schattingen één miljoen mensen over de hele wereld aan mee
deden. Zij zijn ook zeer kritisch op de huidige gentech toepassingen (ook bij bomen en bloemen!) ook
als het gaat om versleutelde virussen en/of bacteriën ook voor wat betreft medische gentech
toepassingen en medische gentech toepassingen bij dieren.
http://en.wikipedia.org/wiki/March_Against_Monsanto
Als u wilt weten wie dat zijn, kunt u de lijst met 5.196 namen opzoeken, (ze bevindt zich in het archief
van ministerie van IenM en/of in het archief van het voormalige ministerie van VROM), van mensen,
die eerder tegen dit gentech vaccin een petitie tekenden. Is dat niet voldoende dan liggen daar nog
talrijke handtekeningenlijsten, die in de loop vanaf 1997 getekend zijn, behorende bij bezwaren,
zienswijzen en beroepen van de Gentechvrije Burgers (bij de Raad van State) tegen meer dan 60
aanvragen en aanvullingen daarop, voor introductie in het milieu van GGO’s of voor markttoelatingen
van producten (anjers met veranderde bloemkleur!) en medische toepassingen met GGO’s.

Bezorgde wetenschappers
Belangrijke uitspraken van o.a. bezorgde wetenschappers over
genetische manipulatie.
Fragment:
An interview with (emeritus Prof.) David Suzuki*, by Frank Diller.
Renowned geneticist and broadcaster David Suzuki is a one-man environmental movement. But the author of more than 30
books, host of the Canadian TV series The Nature of Things, weeklysyndicated columnist and founder and chair of his own
environmental organization
(www.davidsuzuki.org) knows that one person can do only so much. Fragment: As a geneticist, how would you approach the
development of genetically modified foods?
I am shocked at how little my colleagues in genetics pay attention to history. They actually forget how ignorant we
are—that although we have achieved incredible manipulative powers, we know next to nothing about the real world in
which those manipulations will reverberate.
http://www.americanscientist.org/bookshelf/pub/david-suzuki
Fragment:
Dr.Mae-Wan Ho**: ‘De notie van een isoleerbaar en stabiel gen dat gepatenteerd
kan worden omwille van alle wonderbaarlijke dingen die het kan doen, kwam in
de geest van de [onderzoekers op genetisch gebied van ca 1975 tot ca 1985] gewoon
niet op. En als het al zou zijn opgekomen dan zouden ze erkend hebben wat het werkelijk
was: de grootste reductionistische mythe, die flagrant in strijd is met alle
wetenschappelijke onderzoeksgegevens.’
Zie ook http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/infogentechvrijeburgersnr114.pdf
“I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots”. Albert
Einstein

Hoogachtend,
Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers.
Donaustraat 170
8226 LC Lelystad
www.gentechvrij.nl
i.o.
Robert Verlinden, St. VoMiGEN
Van Speijkstraat 87-89-91
3014 VE Rotterdam
www.vomigen.eu

Pag. 5 t/m 20 Bijlagen.
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Bijeenkomsten, acties e.d.

Foto 1.1999 Lezing door Dr. Arpad Pusztai in Amsterdam, Artis. Links Mevr. L. Eijsten. Dr. Harry Kuiper van het Rikilt wilde
hierbij niet aanwezig zijn en verbood ook zijn medewerkers om te komen. Foto’s: Miep Bos.
http://gentechvrijvoedsel.nl/archives/arpad-pusztai. http://www.birdseyecommunications.com/stuk/franken.htm Foto 2. 2000
Protest bij conferentie Congresgebouw, Den Haag "Biotechnology: The Science and the Impact". Spandoeken: Natuurwetpartij,
(Jan Storms stelde op de conferentie vragen) en NPG, St. Natuurwetmoeders, o.a. Wieteke van Dort, Jeanine van Nieukerken,
Theo Tromp, Miep Bos, Trix Kruger van het Nederlands Platform Gentechnologie (NPG). Vraag van een journalist van de NYT:
“Why do you hate America so much?” (Na het zien van het spandoek. Zie foto.) http://www.gentechvrij.nl/protest001.html
.

2007 Werklunch in Den Haag. Bij de hoorzitting: over koolzaad: Rob Verlinden, St. VoMiGEN, Miep Bos, Groep
Bos/Gentechvrije Burgers, Mevr. J. van Nieukerken, voorzitter St. Natuurwetmoeders. Andere Gentechvrije Burgers,
ambtenaren min. van VROM en van Bureau GGO en mr. M. Span als voorzitter.

Gentechvrije Burger Lili Eijsten (links) bij het Paleis van Justitie in Den Haag, vanwege een proces tegen verlenging van een
herbicide toelating nl. glufosinaat-ammonium (gebruikt bij gentech gewassen). 2002 http://www.gentechvrij.nl/EijstenIndex.html
© Miep Bos
Foto 2: 2007: Wieteke van Dort en Miep Bos spreken namens de Gentechvrije Burgers mensen toe bij een latere Gentechvrije
Expo in de schuur bij biologische boer in Dinteloord.
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2007 Idem, expositie in Dinteloord. © Galerie 13.

2004 Lezing in Hotel Mercure in Lelystad door Jan Storms
in verband met Eten en Genen.

.
2007: Hoorzitting markttoelating gentech anjers met o.a. Mevr. J. van Nieukerken van St. Natuurwetmoeders en
Miep Bos van De Gentechvrije Burgers. Foto 2: 2009 Werkdiner met minister Verburg op het landgoed Voorlinden
in Wassenaar. Foto: dr. mr. J.P. Hoogeveen, voormalig directeur-generaal van het vroegere ministerie van LNV.
http://www.gentechvrij.nl/dinerwassenaar.html

Foto 1. 7 juni 2010: Esther Ouwehand verklaart Flevoland gentechvrij op de Nijkerkerbrug. Ontmoeting met
Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Zij ontvangt hier onze mascotte van De Gentechvrije Burgers.
Foto 2: 2010. Een aantal Gentechvrije Burgers is hier aanwezig, o.a. Wieteke van Dort, Robert Verlinden van St.
VoMiGEN, NPG en Burgers voor gentechvrij voedsel, bij één van de vele hoorzittingen. (aardappelen AVEBE)
van het ministerie van VROM.
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Foto 1. Maandag 14 september 2009: Wethouder J. Nuijt van Milieu ontvangt DVD van M.M. Robin "De wereld
volgens Monsanto" uit handen van Anita de Harde (wil o.a. Roundup-vrije wijk) en Miep Bos (wil Lelystad
gentechvrij laten verklaren). Dit alles n.a.v. het feit dat de gemeente Lelystad met Roundup het onkruid weg- spuit
en omdat er gentech proefvelden zijn van WUR en Monsanto. Foto 2. Miep Bos met Percy Schmeiser, canola- (=
Canadees koolzaad) boer uit Canada. Onterecht beschuldigd van clandestien verbouwen van gentech koolzaad
van Monsanto. Na talrijke rechtzaken kreeg hij gelijk. http://www.gentechvrij.nl/percylouiseschmeiser.html

Genomineerd voor de Groene Pluim in 2014.
Anita de Harde, Hans de Rijk en Amber Moet van De Gentechvrije Burgers
Deze groep heeft ervoor gezorgd dat vanaf 2015 Lelystedelingen kunnen genieten van veilig eetbaar groen,
omdat het schadelijke bestrijdingsmiddel Roundup vanaf dan niet meer door de gemeente wordt toegepast. De
Gentechvrije Burgers hebben als burgerinitiatief er bij de gemeente op aangedrongen om te stoppen met
glyfosaat houdende bestrijdingsmiddelen. Het initiatief is helaas niet volwaardig omarmd door de politiek, het
heeft wel geleid tot een motie van de ChristenUnie die unaniem is aangenomen op 3 december 2013. Tekst van
http://nmfflevoland.nl/nieuws/de-groene-pluim-nominaties/

)
1. Aankondiging Burgerinitiatief Lelystad Roundup-vrij op een groot digitaal scherm in de Raadszaal tijdens een
inspreeksessie bij een raadsvergadering, waar Anita de Harde van De Gentechvrije Burgers het woord kreeg.
2. De Stentor 28 mei 2011: “Plakken en knippen met genen” door R. Korse.
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Poster, logo’s, Wieteke van Dort met ons logo. Postzegel met logo.
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5 Gentechvrije Exposities.
2003, Vlissingen.

Wieteke van Dort als Tante Lien, poster in de bibliotheek. Expositie in 5 ruimten in Vlissingen) Geopend door Alexander de Roo.

Gentechvrije objecten en schilderijen exposities in 2003/2004. Forum tijdens de opening in het
Arsenaal in Vlissingen van de eerste van vijf exposities door het hele land. (O.a. met Wieteke van
Dort, als Tante Lien, zang), Robert Verlinden van Stichting VoMiGEN, Margje Vlasveld en Alexander
de Roo, later Europarlementariër en Jan Storms, als de vier forumleden.)
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Provinciale Zeeuwse Courant (PZC), 4 februari 2003

2003, Rotterdam. Natuurvoedingswinkel Gimsel.

Foto 1. De Bioscoop (fragment), orgaan van de Natuurvoedingswinkel Gimsel onderdeel van“De
Groene Passage” waar de expositie gehouden werd. Tekst: Emmy Fons. De opening van de 2de
expositie in Rotterdam op 16 mei 2003. De opening werd verricht door Rotterdamse Carrie Jansen,
modeontwerpster, cabaretière en radiocolumnisme (VARA, Spijkers met Koppen) tegenwoordig ook
advocaat. De opening was met een forum met o.a. Mevr. J. Van Nieukerken van St.
Natuurwetmoeders, Robert Verlinden van St. VoMiGEN en Jan Storms. Zij gaven ook een lezing, net
als Carrie Jansen en Frans Saat van de Gimsel, die verklaarde, dat zijn vrouw niet uit DNA bestaat,
maar alleen uit C&A. Jarige Wieteke van Dort zong als Tante Lien een paar liedjes.
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2003, Texel, het Posthuys, galerie in De Koog.

Texelse Courant, 27-07-2003. Opening door de gezamenlijke kunstenaars. Optreden van Wieteke van Dort als
Tante Lien. Lezing door Jan Storms.

Ede, Atelier Loman.

Uitkrant Ede, Ede stad, 5 mei 2004.

De Edese Post, mei 2004. Opening door Dick Stellingwerf. Jan Storms gaf weer een lezing.
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Assen, provinciehuis van Drenthe.

de

De openingsceremonie van de 5 Gentechvrije expositie in het provinciehuis van Drenthe, is verricht
door Mevr. A Edelenbosch, gedeputeerde van de Provincie Drenthe. Lees voor meer informatie het
krantenknipsel.

Krant van Flevoland 29 september 2004.

Forum tijdens de gentechconferentie, bestaande uit: J. Storms,
wetenschappelijk adviesbureau WATP, Jan Storms treedt vaak
op namens Stichting Ekopark en dr. ir. E. Jacobsen,
hoogleraar WUR, ing. T. Kruger, NPG.
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Actie in Lelystad, 2000.

Demonstratie bij de Agora in Lelystad in oktober 2000 tijdens de aftrap van het Bio Science Park Lelystad (dat
er uiteindelijk niet kwam) tijdens een conferentie over biotechnologie, waar de Amerikaanse ambassadeur,
Cynthia Schneider en minister Brinkhorst ook bij aanwezig waren, Met de Natuurwetpartij en een voorloper, De
Groep Bos, van De Gentechvrije Burgers en Actiegroep “Flevoland tegen genetische manipulatie” een voorloper
van Stichting Ekopark. St. VoMiGEN zorgde voor een aantal spandoeken. Het NPG was er ook, alsmede veel
biologische boeren, Jaap Bakker van St. Aqua Maiandros (Onderzoeker van chroma’s zie 1ste link) en Mevr. L.
Eijsten, die minister Brinkhorst een vraag stelde. Theo Tromp en anderen kregen binnen ook het woord. Foto 2:
Dagblad Flevoland 4-010-2000. http://www.beeldenvanenergie.nl/
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/bioscienceparkdatnietdoorgingeenverslag.pdf
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Flevolands Dagblad 19-02-1997, ons eerste bezwaarschrift.

Agrarisch Dagblad 7-6-2000. Opiniestuk van Robert Verlinden van Stichting VoMiGEN. Foto: Robert Verlinden
spreekt de Bondsraad van de Consumentenbond toe.
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Stichting VoMiGEN, enkele lezingen en toespraken.

1. 2012 Lezing door Robert Verlinden, Bussum, Centrum “Aardemoeder”. http://www.aardemoeder.nl/ Miep Bos beantwoordde daar vragen. St. Ekopark en St. Natuurwetmoeders hielden daar ook een lezing. 2. 2014, toespraak
Robert Verlinden Berlijn, (1000 toeschouwers).

2010 Bij de Raad van State

2000. Actie georganiseerd door de Stichting VoMiGEN bij de vergadering van de Bondsraad van de Consumentenbond. Foto:
Michiel Wijnbergh. Robert Verlinden spreekt de Bondsraad toe. 2. Lezing Lelystad, 2012.

15

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

2002. Aanwezig bij de startmanifestatie van Eten en Genen: Greenpeace, Theo
Tromp, namens de Natuurwetpartij, nu voorzitter van Stichting Ekopark, (met een informatiestand met
wat gentechvrije schilderijen van Miep Bos) St. Natuurwetmoeders, De Groep Bos. (De Stichting
Natuurwetmoeders zijn in het boek van Eten en Genen opgenomen met een tekst van hun hand) in ‘t
Spant in Bussum. Foto 3: opbouw stand. http://doc.utwente.nl/44391/1/Terlouw02eten.pdf

Links spandoek Natuurwetpartij, rechts installatie Greenpeace
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ste

1. Stadsbulletin, bericht van de gemeente Lelystad, 2004. 2. Publieke tribune zat vol bij het 1
burgerinitiatief. 3. Gentechvrije Burgers in de hal van het stadhuis.
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Links naar enkele van de vele persberichten over De Gentechvrije Burgers.
http://www.krantvanflevoland.nl/nieuws/31350/gentechvrije-burgers-maken-bezwaar-tegenvaccinproef-met-veulens/
http://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2011/11/Gentechvrije-Burgers-maakt-bezwaar-tegengenaardappel-AGD576253W/
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=49244
http://www.gentech.nl/layout/set/print/alle_berichten/landbouw/vergunning_aardappelproeven_ba
sf_ingetrokken
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=44502
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1596561233/1600+handtekeningen+tegen+proef+met+kalfj
es.aspx

Petities
http://petities.nl/petitie/bezwaar-tegen-gentech-vaccinproef-voor-veulens-van-3-dg-tot-6-mndoud-objection-to-a-gmo-vaccination-study-on-foals-from-3-days---6-months 539 handtekeningen.
http://www.change.org/p/stop-a-dutch-genetically-engineered-gm-vaccination-study-in-foalsfrom-3-days-old-untill-6-months 4.025 handtekeningen.
http://www.thepetitionsite.com/11/stop-the-permission-to-test-a-gm-vaccine-in-little-foals-of-3days-this-is-a-petition-to-the-dutch/ 632 handtekeningen.
http://www.change.org/p/stop-the-permission-for-an-introduction-in-the-environment-of-a-gmvaccine-tested-on-little-calves 539 handtekeningen
http://www.change.org/petitions/stop-the-permission-to-cultivate-gm-potato-trial-fields-in-thenetherlands#comments 516 handtekeningen.
https://petities.nl/petitie/roundup-verbieden-in-lelystad 105 handtekeningen.

Exposities
http://www.kunstkringlelystad.nl/kkexpogentechvrij.html Gentechvrije Exposities met lezingen
en/of fora, 6 x.

Lezingen
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/vomigenlezingsamhita.pdf Lezing in Samhita
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/lezingenpersberichtbussum12.pdf Lezingen

Diversen
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/Nijmegengentechvrijbriefkort2.pdf Open brief aan de Raad
van Nijmegen.
http://www.nongmosourcebook.com/non-gmosourcebook/eu-products-servicesorganizations.php?page=3 Vermeld in het Non-GM-Sourse Book.
http://zaplog.nl/zaplog/article/ingekomen_post_open_email_gentechvrije_burgers
http://www.gentechvrij.nl/dinerwassenaar.html
http://www.gentechvrij.nl/EijstenIndex.html

Burgerinitiatief 1. 2004
http://www.gentechvrij.nl/lelystadgentechvrij.html
http://www.gentechvrij.nl/Lelystadsteun.html

Steunbetuigingen uit de hele wereld voor ons burgerinitiatief om Lelystad gentechvrij te laten
verklaren.
O.a. Dr. D. Sharma, India, Dr. Mae-Wan Ho, UK, Dr. A. Pusztai en Susan Bardocz, UK. Wieteke
van Dort. Harm Evert Waalkens, biologisch boer en Tweede Kamerlid voor de PvdA was bij het
Burgerinitiatief aanwezig.
http://www.gentechvrij.nl/Lelystadsteun2.html Meer buitenlandse burgers.
Burgerinitiatief 2. 2013
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Burgerinitiatief om Roundup in Lelystad te verbieden.
https://petities.nl/petitie/roundup-verbieden-in-lelystad
http://www.krantvanflevoland.nl/nieuws/25955/burgerinitiatief-tegen-gebruik-van-roundup-inlelystad/
http://www.gentechvrij.nl/bi.html (Alles over het geslaagde Burgerinitiatief om Roundup in
Lelystad te verbieden.)
http://duurzaaminlelystad.nl/burgerinitiatief-tegen-gebruik-van-roundup-in-lelystad/
http://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/288230/burgerinitiatief-voor-gifvrijeonkruidbestrijding.html
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/107970/lelystad-gemeente-stopt-met-gebruik-round-up
http://www.maximaalondernemen.nl/Nieuws/105915/lelystad-burgerinitiatief-milieuvriendelijkgroenonderhoud
http://lelystad.pvda.nl/2013/11/06/burgerinitiatief-onkruidbestrijding/
http://lelystad.groenlinks.nl/node/103497

De Stentor 28 mei 2011 door R. Korse.

Radio en TV (Selectie).

2000, Tv-programma Babylon “Smakelijk eten” IKON, voorbereidingen voor de opnamen. Interviewer Kefah
Allush laat Miep Bos kiezen tussen gentech tomaten en gewone. (In werkelijkheid waren het geen gentech
tomaten.) 2012 Miep Bos bij Omroep Flevoland.
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2002. Onze klacht over een advertentie van het Rijk betreffende pitloze druiven, die genetisch gemanipuleerd
zouden zijn. Verdere informatie hierover, op te vragen bij de RCC.

2002. Rectificatie van de gewraakte advertentie van het Rijk in de Metro. Wytze de Lange was
gevraagd als woordvoerder.

2012. De onderzochte rijst bevatte geen gentech ingrediënten.
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