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ScL 187.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE LANDBOUW  
 
 

AGENDA 187ste VERGADERING  
 

Woensdag 1 februari 2023, 13:30-16:30 uur,  
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht 

 
 
ScL187.1  Opening vergadering en vaststelling van de agenda  (13:30 uur) 

 
ScL187.2 Vaststellen conceptadvies import gg-soja MON94313 (13:35 uur) 
 De COGEM is gevraagd om te adviseren over import en verwerking van gg-soja 

MON94313. MON94313 brengt de dmo, pat, ft_t.1 en tdo genen tot expressie en is 
daardoor tolerant voor dicamba, glufosinate-ammonium, 2,4-D en mesotrione 
bevattende herbiciden. Heeft u opmerkingen bij het door het secretariaat opgestelde 
conceptadvies? Bent u akkoord met de strekking en conclusie van dit advies?  

 
ScL187.3 Vaststellen conceptadvies import gg-maïs DP910521 (13:50 uur) 
 De COGEM is gevraagd om te adviseren over import en verwerking van gg-maïs 

DP910521. DP910521 brengt de cry1B.34, pat en pmi genen tot expressie en is 
daardoor resistent tegen bepaalde vlinderachtigen en tolerant voor glufosinaat-
ammonium bevattende herbiciden. Heeft u opmerkingen bij het door het secretariaat 
opgestelde conceptadvies? Bent u akkoord met de strekking en conclusie van dit 
advies? 

 
ScL187.4 Bepalen strekking conceptadvies import gg-maïs DAS1131 (14:05 uur) 
 De COGEM is gevraagd om te adviseren over import en verwerking van gg-maïs 

DAS1131. DAS1131 brengt de cry1Da2 en dgt-28 epsps genen tot expressie en is 
daardoor resistent tegen bepaalde vlinderachtigen en tolerant voor glufosinaat-
ammonium bevattende herbiciden. U wordt gevraagd om de strekking van het 
conceptadvies te bepalen. 

 
ScL187.5 Bespreken concept Trendanalyse Biotechnologie (14:20 uur) 
 De COGEM is gevraagd om samen met de Gezondheidsraad een trendanalyse 

biotechnologie op te stellen. Een gezamenlijke projectcommissie heeft een concept-
trendanalyse voorbereid die nu aan de subcommissies van de COGEM wordt voor-
gelegd. Heeft u opmerkingen over deze concepttrendanalyse? 

   
ScL187.6 Bespreken communicatiestrategie COGEM (15:20) 

Sophie van Wijk heeft vorig jaar tijdens haar stage de communicatiestrategie van de 
COGEM onder de loep genomen en onderzocht of er verbeteringen mogelijk zijn. U 
wordt gevraagd om van gedachten te wisselen over de communicatiestrategie van de 
COGEM. Hoe zou deze er naar uw mening uit moeten zien en op welke wijze zou er 
invulling aan gegeven moeten worden? 
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ScL187.7 COGEM extern: toelichting beleidsagenda en terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte 
adviezen (16:05 uur)  

 Het ministerie zal een toelichting geven bij de onderwerpen die op dit moment in Den 
Haag en Brussel spelen 

 
ScL187.8 Mededelingen (16:10 uur) 
 
ScL187.9 COGEM intern: interactie met ScMV en ScEMA (16:15 uur) 
 
ScL187.10 Vaststellen conceptverslag 186ste ScL vergadering (16:20 uur) 
   Het conceptverslag was bij het versturen van de vergaderstukken nog niet gereed en 
   zal worden nagestuurd. 
 
ScL187.11  Ter informatie (16:25 uur) 

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

Rondvraag en sluiting  
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