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2

L.S.,
U verzocht mij op 23 augustus 2021 om akkoord te gaan met een aanpassing van
de monitoringsstrategie voor zes genetisch gemodificeerde (gg) anjers, met
dossiernummers:

C /NL/04/02_001;

C /NL/06/01_001;

C /NL/09/01;

C /NL/09/02;

C /NL/13/01;

C /NL/13/02.
Besluit
Ik ga akkoord met de door u voorgestelde aanpassing van de monitoringstrategie
voor de bovengenoemde gg anjers.
Motivering
Naar aanleiding van dit verzoek heeft de C ommissie Genetische Modificatie positief
geadviseerd (bijlage 1) over de wijziging zoals verwoord in uw voorstel ‘Proposal
to adapt monitoring strategy’ d.d. 23 augustus 2021 (bijlage 2).
Juridische basis
Dit besluit is gebaseerd op artikel 4.25 van het Besluit genetische gemodificeerde
organismen 2013.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUC TUUR EN WATERSTAAT
namens deze,
de directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

Judith Elsinghorst
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BEZW AAR
Voor nadere informatie over dit besluit k unt u tere cht bij de hierboven genoemde
contactpersoon. O p grond van de Algemene we t be stuursrecht kunnen belanghebbenden een
be zwaarschrift indienen te gen dit besluit binnen zes we ken na de dag waarop dit is
be k endgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur
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e n W aterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Be stuurlijk e en Juridische Zaken, afdeling
Alge meen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX De n Haag.
He t be zwaarschrift dient te zijn ondertekend e n ten minste te bevatten:
a. naam e n adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. e e n omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en
num mer of k enmerk);
d. e e n opgave van de re denen waarom m en zich met het besluit niet kan verenigen;
e . zo m ogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.
He t nie t voldoen aan deze e isen k an leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.
Ee n be zwaarschrift k an uitslu itend per gewone post e n niet per e -mail worden ingediend.
Machtigt u iemand om namens u bezwaar te maken? Stuur dan ook een kopie van de
m achtiging m ee. Bij indiening van een bezwaarschrift namens e en re chtspersoon, dient u
docum enten mee te sturen (origineel uittreksel uit het handelsre gister en/of een kopie van
de statuten van de re chtspersoon) waaruit blijk t dat u bevoegd bent namens de
re chtspersoon op te tre den.
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