
Door Miep Bos 

Dit is een oproep voor Burgers die in de volgende plaatsen wonen: In, of in de buurt van Aa en 

Hunze, Borger-Odoorn, Eemsmond, Emmen, Pekela en Veendam.  

Afgelopen maandag was ik in Den Haag om de dossiers te bekijken van IM 04-004/01. Het gaat over 

de verlenging van een aantal veldproeven van gentechaardappelen van AVEBE met een extra 

genconstruct.  

Deze proeven mogen niet plaatsvinden. Een extra construct kan niet zonder stap voor stap principes 

worden uitgevoerd. Bovendien ontbreken de kaartjes in het dossier van IM 04-004/01 en is het hele 

dossier van IM 04004 niet aanwezig. In het dossier van IM 04-004/01 wordt voor de kaartjes naar IM 

04-004 verwezen. Dit is ook geconstateerd door een aanwezige ambtenaar.  

Mensen die geen internet en geen computer hebben, die in bovengenoemde plaatsen wonen 

kunnen dus niet nagaan of zij belanghebbende zijn. De kaartjes staan namelijk wel op internet, maar 

kunnen niet afgedrukt worden en zijn alleen te openen als je een TIF afbeelding kunt openen.  

Bovendien zijn de kaartjes heel onduidelijk en is slechts 2 x 2 km weergegeven. Dit is laatst verboden 

door de Raad van State.  

Dus mijn conclusie is, dat eenieder, die in bovengenoemde plaatsen woont, Stichting VoMiGEN en 

dus mij (als gemachtigde van die stichting) kan machtigen om namens hem/haar op te treden tegen 

deze vergunning van IM 04-004/01 bij de Raad van State. Zie de bijlage.  

Hoe meer mensen meedoen, hoe sterker we staan. Doe dus mee en stuur de bijlage volledig ingevuld 

naar mijn postadres. Er zijn geen kosten aan verbonden voor u. Maar donaties zijn welkom. Hoort, 

zegt het voort!  

Vriendelijke groet,  

Miep Bos Lelystad  

http://www.gentechvrij.nl http://www.gentechvrij.nl/thegmofreecitizens.html 

http://www.miepbos.nl 

Hierbij machtig ik, Gentechvrije Burger,  

Naam……………………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………… 

Woonplaats…………………………………………………………… 

Handtekening………………………………………………………… 

Stichting VoMiGEN en daarmee Miep Bos, te Lelystad, gemachtigde van genoemde stichting, mij te 

vertegenwoordigen bij het beroep tegen het Besluit van het Ministerie van VROM tot het verlenen 

van een wijzigingsvergunning nl. DGM/SAS IM 04-004/01bij de Raad van State. 


