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ScL 175.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE LANDBOUW  
 
 

AGENDA 175ste VERGADERING  
 
 

Woensdag 3 maart 2021, 13.30-15.45 uur 
Online: gotomeeting 

 Start vergadering om 13.45. Meeting wordt om 13.30 geopend. 
 

 
ScL175.1  Opening vergadering en vaststelling van de agenda  (13.45 uur)  
 
ScL175.2  Vaststellen conceptadvies introductie in het milieu van een gg-cyanobacterie 

(13.50 uur)  
De COGEM is gevraagd om te adviseren over een aanvraag voor introductie in het 
milieu van een melkzuurproducerende gg-cyanobacterie . Het secretariaat heeft op 
basis van de reacties op de adviesvraag een conceptadvies opgesteld. U wordt gevraagd 
of u met dit conceptadvies kunt instemmen. Ook wordt u gevraagd om enkele 
openstaande vragen te beantwoorden. 
 

ScL175.3 Vaststellen aanbiedingsbrief onderzoek naar gg-koolzaad in Nederland (14.35 
uur)  

 Het onderzoeksproject naar het voorkomen van gg-koolzaad in Nederland is al enige 
tijd geleden afgerond. In eerdere vergaderingen is de strekking van de aanbiedingsbrief 
besproken. Op basis van deze besprekingen heeft het secretariaat een aanbiedingsbrief 
opgesteld. U wordt gevraagd of u met deze aanbiedingsbrief kunt instemmen.   

 De aanbiedingsbrief was bij het versturen van de vergaderstukken nog niet gereed en 
zal worden nagestuurd.  

pauze  
 
ScL175.4 Verkennen onderwerpen onderzoeksprogramma (15.15 uur) 
 In een eerdere vergadering zijn een aantal suggesties gedaan voor het onderzoeks-

programma. U wordt gevraagd om deze suggesties te bespreken en verder aan te 
scherpen. Ook wordt u gevraagd om eventuele nieuwe onderwerpen naar voren te 
brengen. 

 
ScL175.5 Bespreken mogelijke onderwerpen en onderzoek ter voorbereiding op de 

Trendanalyse Biotechnologie (15.25 uur) 
 Het ministerie zal de COGEM naar verwachting vragen om weer een Trendanalyse 

Biotechnologie uit te brengen. U wordt gevraagd welke onderwerpen in de trendanalyse 
aan bod zouden moeten komen. Indien ter voorbereiding op de trendanalyse onderzoek 
gewenst is, wordt u gevraagd om dit naar voren te brengen.   

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

 
ScL175.6 Vaststellen conceptverslag 174ste ScL vergadering 

Wilt u eventuele aanpassingen via e-mail doorgeven? 
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ScL175.7 COGEM intern: interactie met ScMV en ScEMA  
 

ScL175.8 COGEM extern: terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte adviezen  
   
ScL175.9 Mededelingen 

 
ScL175.10  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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