ScL 174.1 Agenda

SUBCOMMISSIE LANDBOUW
AGENDA 174ste VERGADERING
Woensdag 13 januari 2021, 13.30-15.45 uur
Online: gotomeeting
Start vergadering om 13.45. Meeting wordt om 13.30 geopend.

Opening vergadering en overdracht van het ScL voorzitterschap (13.45 uur)
ScL174.1

Vaststelling van de agenda (13.50 uur)

ScL174.2

Pathogeniteitsclassificaties van diverse micro-organismen (13.55 uur)
Nb. deze stukken worden nagestuurd
A) Vaststellen conceptadvies over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoorten
Ideonella sakaiensis en Streptomyces muensis
B) Vaststellen conceptadvies over de pathogeniteitsklasse van de schimmelsoort
Lachancea thermotolerans
C) Bespreken adviesvraag over de pathogeniteitsklasse van de alg Penium
margaritaceum
U wordt gevraagd om de conceptadviezen vast te stellen en de adviesvraag te
beantwoorden.

ScL174.3

Inperkingsmaatregelen voor diverse plantensoorten (14.20 uur)
Nb. deze stukken worden nagestuurd
A) Bespreken adviesvraag over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden
met gg-bomen van Populus trichocarpa, Populus tomentosa, Juglans regia,
Castanea sativa en Alnus glutinosa
B) Bespreken adviesvraag over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden
met gg-planten van Gomphrena claussenii en Gomphrena elegans
U wordt gevraagd om de adviesvragen te beantwoorden.

ScL174.4

Bepalen criteria fijn zaad (14.40 uur)
De COGEM adviseert regelmatig over de inperkingsmaatregelen die nodig zijn voor
werkzaamheden met gg-planten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de
zaadgrootte, zodat bepaald kan worden of er naast de standaardmaatregelen extra
maatregelen nodig zijn om verspreiding van gg-zaad te voorkomen. U wordt gevraagd
wanneer zaad dusdanig klein is dat overwogen moet worden of aanvullende
maatregelen nodig zijn.
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ScL174.5

Verkennen onderwerp incidenten met niet-toegelaten gg-plantmateriaal bij
particulieren (14.55 uur)
De COGEM heeft onlangs twee adviezen uitgebracht over niet-toegelaten gggewassen. Deze adviezen waren met name gericht op de gewassen die in Nederland
worden geteeld en op het verwijderen van niet-toegelaten gg-gewassen van akkers.
Niet-toegelaten gg-planten zouden echter ook bij particulieren terecht kunnen komen.
U wordt gevraagd om dit onderwerp te verkennen en te bepalen of de COGEM hier een
advies/signalering over uit zou moeten brengen.

ScL174.6

Toelichting beleidsagenda (15.10 uur)
Het ministerie zal aan de hand van een presentatie een toelichting geven bij de
onderwerpen die in Den Haag en Brussel spelen.

De volgende agendapunten worden schriftelijk behandeld, tenzij er specifieke vragen zijn (15.35)
ScL174.7

Vaststellen conceptverslag 173ste ScL vergadering
Wilt u eventuele aanpassingen via e-mail doorgeven?

ScL174.8

COGEM intern: terugblik 2020 - uitgebrachte adviezen

ScL174.9

COGEM intern: interactie met ScMV en ScEMA

ScL174.10

COGEM extern: terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte adviezen

ScL174.11

Mededelingen

ScL174.12

Ter informatie
Wilt u het secretariaat informeren wanneer er een onderwerp geagendeerd zou
moeten worden?
Rondvraag en sluiting (15.40 uur)
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