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mogelijke rol van ‘waarneming.nl’ bij ‘general surveillance’

Geachte heer Torbijn,
Met deze brief wil de COGEM uw aandacht vestigen op de mogelijke bijdrage van de
website waarneming.nl aan de ‘general surveillance’ van genetisch gemodificeerde (gg-)
gewassen. Een belangrijk element van de Europese Regelgeving is de verplichting voor
vergunninghouders om bij import of teelt van een gg-gewas te monitoren of onverwacht
nadelige effecten optreden (‘general surveillance’).
Eerder heeft de COGEM geadviseerd om voor het monitoren van onverwachte effecten van
gg-gewassen in natuurlijke gebieden gebruik te maken van bestaande monitoringsnetwerken.1 De Nederlandse overheid heeft besloten om de verantwoordelijkheid op zich te
nemen voor ‘general surveillance’ buiten de landbouwpercelen. De vergunninghouder blijft
verantwoordelijk voor ‘general surveillance’ binnen de landbouwpercelen. Om invulling te
geven aan dit besluit is uw directie bezig om een monitoringssysteem op te zetten waarbij
gebruik wordt gemaakt van bestaande monitoringsnetwerken zoals het Netwerk Ecologische
Monitoring.
Waarneming.nl is een website waar een grote groep van natuurvrijwilligers en natuurwerkgroepen waarnemingen doorgeven over een veelheid aan soorten (o.a. planten, vogels,
insecten, zoogdieren, paddenstoelen etc.). De vrijwilligers vermelden hierbij in welk gebied
zij hun waarneming hebben gedaan. Om de kwaliteit van de waarnemingen te waarborgen
worden bijzondere waarnemingen (zeldzame soorten of soorten op ongebruikelijke plaatsen)
gecontroleerd door experts.
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De COGEM is van mening dat waarneming.nl een waardevolle aanvulling is op de
bestaande vrijwilligersorganisaties die bij het Netwerk Ecologische Monitoring betrokken
zijn en kan dienen als bron van informatie voor ‘general surveillance’. Doordat de
vrijwilligers doorgeven in welk gebied een waarneming is gedaan, is het mogelijk om
gebieden met elkaar te vergelijken en te onderzoeken of er verschillen bestaan tussen
gebieden waar veldproeven met gg-gewassen worden gehouden en gebieden waar dit niet het
geval is. Omdat waarneming.nl een aanvulling is op andere informatiebronnen voor ‘general
surveillance’, adviseert de COGEM het ministerie van IenM om waarneming.nl bij de opzet
van het monitoringssysteem voor ‘general surveillance’ te betrekken.
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