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ScL 185.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE LANDBOUW  
 
 

AGENDA 185ste VERGADERING  
 

Woensdag 14 september 2022, 13:30-16:30 uur,  
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht 

 
 
ScL185.1  Opening vergadering en vaststelling van de agenda  (13:30 uur) 

 
ScL185.2 Epigenetisch veranderde gewassen: terugkoppeling gesprekken en bespreken 

onderzoeksvoorstel  (13:35 uur)  
 Naar aanleiding van het onderzoeksvoorstel over epigenetisch veranderde gewassen is 

geconcludeerd dat meer inzicht nodig was in de praktische toepassingen van 
epigenetisch veranderde gewassen in de plantenveredeling. Kooter zal een 
terugkoppeling geven van de gesprekken die hij hierover met diverse personen heeft 
gehad. U wordt gevraagd om een besluit te nemen over de wenselijkheid van een 
onderzoek en het onderzoeksvoorstel eventueel aan te scherpen.  

 
ScL185.3 Identificeren van groepen micro-organismen die niet schadelijk zijn voor 

Nederlandse ecosystemen (13:55 uur) 
 De COGEM heeft eerder geadviseerd om bij de classificatie van micro-organismen ook 

schadelijke effecten voor het milieu in ogenschouw te nemen. Het ministerie is dit 
advies aan het bestuderen en heeft gevraagd of er groepen micro-organismen zijn 
waarvan op voorhand gesteld kan worden dat zij géén schadelijke effecten voor 
Nederlandse ecosystemen zullen hebben. 

 
ScL185.4 Bepalen inhoud aanbiedingsbrief onderzoeksrapport vestigings- en 

woekeringspotentieel bepalende eigenschappen van cyanobacteriën (14:15 uur) 
 De COGEM heeft literatuuronderzoek laten doen om meer inzicht te krijgen in de 

biologische eigenschappen die bepalen of een cyanobacterie zich in het Nederlandse 
milieu kan vestigen of hier kan gaan woekeren.  De resultaten van dit onderzoek zullen 
door dr. P. van Rooij worden gepresenteerd. U wordt gevraagd om de strekking van de 
aanbiedingsbrief te bepalen.  

  
Afscheid Peter Bruinenberg (15:00 uur) 
Peter Bruinenberg neemt na twaalf jaar afscheid van de COGEM. 
 

ScL185.5 Bepalen inhoud aanbiedingsbrief onderzoeksrapport abiotische stresstolerante 
gewassen (15:15 uur) 

 De COGEM heeft de ontwikkelingen op het gebied van abiotische stresstolerante 
genetisch gemodificeerde en gene-edited gewassen laten inventariseren. De resultaten 
van het onderzoek zullen door dr. C. C. M.  van de Wiel worden gepresenteerd. U wordt 
verzocht om de strekking van de aanbiedingsbrief te bepalen.  

  
ScL185.6 COGEM extern: toelichting beleidsagenda en terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte 

adviezen (16:00 uur)  
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Het ministerie zal een toelichting geven bij de onderwerpen die op dit moment in Den 
Haag en Brussel spelen. 
 

ScL185.7 Mededelingen (16:10 uur) 
 
ScL185.8 COGEM intern: interactie met ScMV en ScEMA (16:15 uur) 
 
ScL185.9A&B Vaststellen conceptverslag 183ste en 184ste ScL vergadering (16:20 uur) 
 
ScL185.10  Ter informatie (16:25 uur) 

Zijn er onderwerpen die in de ScL besproken zouden moeten worden?  
 

Rondvraag en sluiting  
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