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12 februari 2013 Beschikking.
Het bezwaarschrift/ de zienswijze leze men hier.
PERSBERICHT De Gentechvrije Burgers (w.o. gesteund door drie stichtingen: Stichting
Ekopark, Stichting Natuurwetmoeders en Stichting VoMiGEN) hebben een zienswijze/bezwaar
gestuurd aan het ministerie van I en M vanwege een aanvraag betreffende een veterinaire
vaccinatiestudie waarin een genetisch gemodificeerd kalkoenen Herpes virus ( HVT ) met
daarin gekloneerd de genen coderend voor de glycoproteïnes D en I van het infectieuze
laryngotracheitis virus (ILT) wordt toegediend aan ééndagskuikens. Het doel van de studie is
om een vaccin te ontwikkelen tegen zowel infectieuze laryngotracheitis als tegen de ziekte van
Marek in kippen. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente OostGelre.
Wij maken ons als burgers zeer bezorgd: Als de kippen dadelijk mogen worden ingeënt met dit
gentech vaccin (toestemming tot markttoelating, het is gelukkig nog niet zo ver, maar daar leidt
deze vergunning wel naar toe), worden zij Frankenstein voedsel, dat wij niet willen eten!
Bovendien verspreidt het gentech vaccin zich dan in heel Nederland door de lucht. Tijdens de
proef kan niet voorkomen worden dat het virus zal ontsnappen. We vinden het ook onethisch
vanwege handelsbelangen weer 20.000 dieren (eendagskuikens, die na de proef worden
gedood) op te offeren aan geldelijk gewin!
Hoe zeker is men er van, dat er geen schadelijke effecten op zullen treden, ook voor mens en
milieu, afgezien van het feit, of er eigenlijk wel enig voordeel voor deze dieren zal zijn. Het
ontwikkelen van een gentech vaccin kan erg gevaarlijk zijn, er is een groot risico vanwege het
mogelijke ontstaan van nieuwe ziekteverwekkers met een grotere virulentie en een breder
gastheerbereik dan de originele ziekteverwekker. En er is geen mogelijkheid om het uit het
milieu terug te halen. Ik wijs hierbij op het experiment met de bacterie Yersinia
pseudotuberculosis, weliswaar een bacterie, maar toch.
Hebben we niet onze handen vol aan bv. de Q-koorts en vogelgriep? Daar kan niet nog een
extra gentech vaccin, losgelaten in het milieu, gemaakt van een virus bij.
Wij zijn niet de enigen die hiertegen bezwaar maken, ook mensen uit de omgeving van de proef
maken zich zorgen en ondertekenden deze/dit zienswijze/bezwaar ook.
Het Duitse Umweltinstitut München, dat een hele verhandeling over gentech vaccins bij dieren
schreef en hiertegen actie voert is ook geen voorstander.
Tegen deze proef kan men nog bezwaar maken tot en met 12 juni 2012 door onze
handtekningenlijst te downloaden te tekenen en op te sturen.
Zie meer informatie hieronder.
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Tegen deze proef kunt u bezwaar maken tot 12 juni 2012!
Download hier de handtekeningenlijst (in Word, duurt even, heb geduld). Of als Pdf.
Advertentie van 1 mei 2012 uit de Volkskrant:

Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen
milieubeheer
Ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van Intervet International te Boxmeer
voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen
Vergunningsaanvraag van Intervet International
Op 12-10-2011 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van Intervet
International B.V. te Boxmeer een vergunningsaanvraag op grond van het Besluit genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het
milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk
IM 11-006 .
De aanvraag betreft een veterinaire vaccinatiestudie waarin een genetisch gemodificeerd
kalkoenen Herpes virus ( HVT ) met daarin gekloneerd de genen coderend voor de
glycoproteïnes D en I van het infectieuze laryngotracheitis virus (ILT) wordt toegediend
aan kippen. Het doel van de studie is om een vaccin te ontwikkelen tegen zowel infectieuze
laryngotracheitis als tegen de ziekte van Marek in kippen. De werkzaamheden zijn voorgenomen
plaats te vinden in de gemeente Oost-Gelre.
Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM, in overeenstemming met de
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 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 02-05-2012
op werkdagen ter inzage bij het Ministerie van IenM, afdeling Informatiecentrum, Plesmanweg 16 te Den Haag. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot
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17.00 uur na afspraak via telefoon of mail (tel. 070-4566250, mail
secretariaat.risicobeleid@minienm.nl). De bezoeker dient zich te melden bij de receptie.
Deze kennisgeving, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de
internetpagina http://bggo.rivm.nl .
Inspraak
Tot en met 12 -06-2012 kan een ieder 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 IenM / Bureau Genetisch Gemodificeerde
Organismen, telefoon 030-2742793.
Schriftelijke zienswijzen dienen, onder vermelding van dossierkenmerk IM 11-006 , te worden
gezonden aan:
De Staatssecretaris van IenM
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 email worden ingestuurd, worden niet geaccepteerd.
Voor verdere vragen over het indienen van zienswijzen zie het 'veelgestelde vragen' gedeelte op de
internetpagina http://bggo.rivm.nl .

Ontwerpbeschikking.
Aanvraag.
3 januari 2012 aanvullende info
17 februari 2012 idem
16 maart 2012 idem
11.06.2012 Advies Cogem. Fragment: Samengevat verwacht de COGEM dat de risico's voor
mens en milieu bij deze veldstudie met Innovax-ILT onder de voorgenomen werkvoorschriften
vermoedelijk verwaarloosbaar klein zijn. Het dossier is echter onvolledig omdat bepaalde
onderbouwende gegevens ontbreken. De COGEM acht aanlevering van deze aanvullende
informatie noodzakelijk alvorens zij tot een definitief eindoordeel kan komen.

Direct naar de Database van het Ministerie van IenM.

