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Samenvatting
AgroGen is een initiatief van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, stichting Consument &
Biotechnologie, Stichting Natuur & Milieu en Schenkelaars Biotechnology Consultancy. Doel van
AgroGen is dat belanghebbende partijen, ieder voor zich, wetenschappelijk onderbouwde afwegingen
kunnen maken ten aanzien van nut, voordeel, risico's en morele aanvaardbaarheid van genetisch
gemodificeerde (GM) gewassen vergeleken met niet-GM-gewassen. AgroGen wil hiertoe de vanuit de
samenleving en/of het onderzoek relevant geachte mogelijke effecten van verschillende soorten
teeltsystemen met en zonder GM gewassen op aspecten van duurzaamheid van landbouw, natuur en
milieu helder in kaart te brengen.
AgroGen kent twee fases. Een planfase (Fase 1)waarin een breed gedragen onderzoeksplan ivordt
opgesteld en, afhankelijk van de uitkomst van Fase 1,een uitvoerende fase (Fase 2).Dit rapport doet
verslag van Fase 1.
AgroGen ambieert een actieve inbreng van betrokken belanghebbende partijen in de formulering van
de onderzoeksvragen en de werkwijze. In Fase 1zijn door middel van een enquête en twee workshops
met vertegenwoordigers van betrokken maatschappelijke partijen de doelstelling van AgroGen, de
gewenste onderzoeksaanpak en randvoorwaarden verder geformuleerd en zijn een groot aantal
aanbevelingen verwoord.
Op basis van de resultaten zijn een drietal scenario's voor vervolgonderzoek (Fase 2) opgesteld:
• voortgang van deskstudies (scenario 1);
• vergelijkend onderzoek met GM-gewassen die komend seizoen mogelijk reeds gepland zijn door
het bedrijfsleven (scenario 2);
• een meer uitgebreid GM-proefbedrijf (scenario 3).
Geconcludeerd wordt dat scenario 2 de beste perspectieven heeft en goed aansluit bij vragen uit de
samenleving en ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Twee in Fase 1nader uitgewerkte cases (amylosevrije aardappel en glufosinaat-resistente maïs) zijn om praktische redenen geschikt voor dit scenario.
Het projectteam acht het van belang dat ook de meer gedetailleerde resultaten van Fase 1voor alle
actoren goed beschikbaar zijn. Daarom zijn in de bijlagen onder andere opgenomen een werkdocument,
een uitwerking van de twee cases en een analyse van de communicatie rond AgroGen. Informatie over
AgroGen is tevens te vinden op www.AgroGen.nl.

1.

Kader endoel

1.1

Kader

Zijn transgene of, anders gezegd, genetisch gemodificeerde (GM) gewassen een stap vooruit op weg
naar duurzame landbouw of juist een stap terug? Dit is een vraag waar het maatschappelijk debat in
Nederland met betrekking tot de teelt van GM-gewassen zich voor een belangrijk deel op toespitst.
Wereldwijd is veel onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van de introductie van transgene gewassen voor landbouw, natuur en milieu. De resultaten van dat onderzoek spelen in de discussie over
bovenstaande vraag echter geen constructieve rol. Daarvoor zijn verschillende mogelijke oorzaken.
Veel onderzoek is verricht in opdracht van belanghebbenden, zoals biotechnologische bedrijven.
Bovendien is veel onderzoek verricht in het buitenland, met name buiten Europa. Conclusies naar
aanleiding van dat onderzoek gaan dan ook niet automatisch op voor de Nederlandse landbouw. Het
Nederlandse onderzoek is nogal versnipperd, met een groot aantal veldproeven verspreid over het land.
Deze veldproeven stonden totnogtoe vaak los van specifieke gewasrotaties waardoor mogelijke
effecten op teelt- en bedrijfssystemen moeilijk zijn aan te geven. Daarbij komt dat tussen 1998 en 2002
door het ministerie van VROM vrijwel geen enkele nieuwe vergunning is verleend voor veldproeven
met GM-gewassen. Hierdoor is veel bedrijfsonderzoek naar landen buiten Europa verplaatst. Dat alles
maakt een vergelijking met onderzoeksresultaten van GM- en niet-GM-gewassen in bijvoorbeeld een
geïntegreerde teelt er niet eenvoudiger op.
Minstens zo belangrijk is dat het onderzoek in de juiste maatschappelijke context wordt geplaatst en dat
het onderzoek op brede maatschappelijke steun kan rekenen. Daarom is een actieve inbreng van betrokken belanghebbende partijen in het formuleren van de onderzoeksvragen en de uitvoering van het
onderzoek gewenst. In veel gevallen ontbreekt het echter aan zo'n maatschappelijke inbreng. In redelijkheid kan gesteld worden dat met name hierdoor het maatschappelijk debat rond GM-gewassen in
een impasse is geraakt.
Voor het maken van een goede maatschappelijke afweging is het van belang om uit deze impasse te
geraken. AgroGen wil een wetenschappelijke bijdrage aan die maatschappelijke afweging leveren door
de van uit de samenleving en/of het onderzoek relevant geachte, mogelijke effecten van verschillende
soorten teeltsystemen met en zonder GM-gewassen op aspecten van duurzaamheid van landbouw,
natuur en milieu helder in kaart te brengen.
Een andere belangrijke vraag in het maatschappelijk debat betreft mogelijke effecten van GM-gewassen
op voedselveiligheid. Dit aspect valt buiten AgroGen. Voedselveiligheid van GM-gewassen wordt
behandeld door het RIKILT, dat op het ogenblik het Europese onderzoeksproject ENTRANSFOOD
coördineert.

1.2

Doel

Doel van AgroGen is dat belanghebbende partijen, ieder voor zich,wetenschappelijk onderbouwde
afwegingen kunnen maken ten aanzien van nut, voordeel, risico's en morele aanvaardbaarheid van
GM-gewassen vergeleken met niet-GM-gewassen.

2.

Werkwijze

2.1

Fasering

AgroGen kent twee fasen:
1. Een planfase die uitmondt in een maatschappelijk breed gedragen plan voor vergelijkend wetenschappelijk onderzoek naar eventuele positieve en negatieve effecten van de teelt van GM- en nietGM-ge\vassen. Dit rapport doet verslag van deze eerste fase.
2. Een tweede fase, waarin deze plannen worden uitgevoerd.
Vooraf is gesteld dat vorm en inhoud van Fase 2 (de uitvoerende fase) niet vast staat voordat Fase 1is
afgerond en dat een uitkomst van Fase 1kan zijn dat een tweede fase niet noodzakelijk of wenselijk
wordt geacht.

2.2

Projectaanpak enderolvandeworkshops

Hoewel van tevoren een vrij-gedetailleerd onderzoeksvoorstel (Bijlage I) werd geschreven, bleek reeds
spoedig dat deze relatief strakke projectopzet niet goed past bij een interactief, procesgerichte werkwijze die beoogd werd (zie Bijlage VI voor een analyse door H. Padmos van Wageningen Universiteit,
Communicatie en Innovatie Studies van het projectverloop, toegespitst op de communicatieprocessen).
De aanvankelijke projectopzet is dan ook deels losgelaten. In plaats daarvan zijn doelstelling, onderzoeksaanpak en resultaten van Fase 1in belangrijke mate bepaald en gestructureerd samen met betrokken maatschappelijke actoren door middel van twee workshops. De voorbereiding en de resultaten van
deze workshops zijn daardoor belangrijke output geworden van Fase 1van AgroGen.
Centraal in Workshop 1stond de positie van AgroGen (wat is de vraagstelling en welke zijn de belangengroepen), de wijze van medesturing door de belangengroepen en de onderzoeksaanpak, fasering
en communicatie. Deze eerste workshop werd voorbereid met onder andere een enquête die vooraf
naar de genodigden werd verstuurd. Deze enquête had als doel in kaart te brengen wat actoren belangrijke aspecten vinden ten aanzien van het begrip duurzame landbouw, welke randvoorwaarden men
relevant vindt voor de aanpak van AgroGen en in welke mate de actoren bij AgroGen betrokken willen
zijn. De resultaten van de enquête waren input voor Workshop 1.
Workshop 2 had als doel verder richting te geven aan beantwoording van de vragen of het nuttig en
noodzakelijk is om dit onderzoek te verrichten naar de effecten van de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen in vergelijking met de teelt van gewassen zonder genetische modificatie en in welke
vorm en onder welke voorwaarden dit onderzoek verricht moet worden. Workshop 2werd door de
projectgroep voorbereid door het opstellen van een werkdocument (Bijlage III) dat vooraf alle deelnemers werd toegezonden. Dit werkdocument bevat ook een communicatieplan.
Gezien de complexiteit van vraagstukken rond duurzaamheid is het veelal weinig zinvol om discussies
hierover in algemene zin te voeren. Daarom heeft de AgroGen projectgroep ervoor gekozen enkele
cases nader uit te werken en aan de hand daarvan onderzoeksvragen op te stellen. Daarbij wordt een
case door AgroGen gedefinieerd als een voorbeeld van een teeltsysteem met een GM-gewas dat vergeleken kan worden met een teeltsysteem met hetzelfde gewas zonder de genetische modificatie. Deze
vergelijking betreft zowel de 'plant-eigen' als de genetisch gemodificeerde eigenschappen, alsmede de
effecten van specifieke noodzakelijke teeltmaatregelen. Deze cases zijn in Workshop 2gebruikt om na
te gaan of de aanpak van AgroGen werkt en met name te bepalen welke onderzoeksvragen relevant
zijn en welke van deze vragen nader onderzoek behoeven.

Gezien het belang van deze informatie zijn twee uitgewerkte casestudies, met daarbij verwerkt de commentaren van maatschappelijke actoren, integraal opgenomen in deze rapportage (Bijlagen IV en V).
Tenslotte werden de resultaten van de tweede workshop gebruikt voor het opstellen van een globaal
onderzoeksplan voor Fase 2. Dit onderzoeksplan is bewust globaal gehouden om relevante interactie
met de overheid en maatschappelijke actoren effectief te kunnen laten verlopen vanaf aanvang van
Fase 2.

2.3

Wijzevancommuniceren

Gezien het belang van communicatie met uiteenlopende actoren is daartoe een globaal communicatieplan opgesteld (zie het werkdocument, Bijlage III).Tijdens Fase 1is informatie over AgroGen beschikbaar gemaakt op de website www.AgroGen.nl.
Fen brochure is geschreven om AgroGen en uitkomsten van Fase 1aan de betrokken actoren te
presenteren. Ten behoeve van het opstellen van deze brochure werden zeven vertegenwoordigers van
voor AgroGen relevante maatschappelijke actoren gevraagd hun mening te geven over het project. De
geïnterviewden vertegenwoordigden twee politieke partijen (CDA en PvdA), de Bond van Plattelandsvrouwen, De Nederlandse Biotechnologie Associatie (Niaba), Greenpeace, LTO en de Nederlandse
Akkerbouw Vakbond. De brochure is getiteld: 'AgroGen. Kennis in het juiste kader. Vergelijking van
teelten mét en zonder transgene gewassen voor duurzame landbouw', AgroGen/stichting Consument
& Biotechnologie, Den Haag, juli 2002.

2.4

Comitévanaanbevelingenwetenschappelijke
stuurgroep

Het projectverloop werd gevolgd door een comité van aanbeveling en een wetenschappelijke stuurgroep (Bijlage II). Beiden vergaderden twee keer en leverden commentaar naar aanleiding van de
presentatie van de resultaten van de twee workshops.

3.

Rapportage vanAgroGenWorkshop 1

Workshop 1werd gehouden op 18september 2001.

3.1

Doelenopzet

D Een nadere toelichting te geven op het AgroGen project.
Q Reactie te krijgen van actoren over doelstelling en opzet van het project.
a Samen met actoren in kaart te brengen:
Welke onderzoeksvragen relevant zijn om een goede afweging te maken van nut en nsico's van
GM-gewassen.
Aan welke randvoorwaarden het onderzoek moet voldoen.
Gewenste communicatie en betrokkenheid van actoren.
Overige relevante zaken, o.a. financiering.
Naast plenaire voordrachten stonden twee groepsdiscussies op de agenda. De resultaten van deze discussies werden plenair gepresenteerd. Dagvoorzitter was Prof.dr.ir. Huub Spiertz (Wageningen UR).

3.2

Deelnemersaandeworkshop

Aan de workshop werd deelgenomen door 34 mensen, afkomstig van 27 verschillende maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven, de leden van de projectgroep en een aantal genodigden van
Wageningen UR. In totaal werden 94 uitnodigingen verstuurd. Aangezien de workshop op Prinsjesdag
viel, kwamen erverschillende afzeggingen van kamerleden. Greenpeace, Alternatieve Konsumentenbond, Milieudefensie en Louis Bolk Instituut meldden zich met redenenen omkleed af. Voor de workshop was geen pers uitgenodigd.

3.3

Resultatenvanvoorafverstuurdeenquête

Bij de uitnodiging voor de workshop werd een enquête meegestuurd die door 23 deelnemers werd
geretourneerd. De enquête werd met name ingevuld door vertegenwoordigers van maatschappelijke
groeperingen. Er was geringe respons van de vertegenwoordigers van het onderzoek en van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
De resultaten van de enquête dienden als input voor de workshop:
Het milieu wordt een belangrijk aspect gevonden van duurzame landbouw, daarnaast spelen
kwaliteit van producten, efficiënt gebruik van grondstoffen en arbeid en inkomen een rol.
Op de vraag waaraan onderzoek gedaan moet worden om beargumenteerd afwegingen te kunnen
maken over nut en risico's van GM-gewassen, werden met name milieu-effecten, voedselveiligheid
en biologische veiligheid genoemd.
Als mogelijk te onderzoeken 'cases'werden genoemd: 1.Aardappel, koolzaad, maïs, suikerbiet,
tomaat met transgene herbicide- en/of ziekteresistentie; 2. GM-gewassen met aantoonbaar
voordelen voor consument en milieu; 3.GM-gewassen onder glas;4. GM rijst, katoen en cassave.
Als drie belangrijkste randvoorwaarden voor het onderzoek werden genoemd: wetenschappelijke
kwaliteit, maatschappelijk draagvlak en het leveren van publieksinfo over GM-gewassen.
Alle respondenten gaven aan dat zij actief betrokken willen zijn bij dit project.
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3.4
1.

SamenvattingresultatenWorkshop 1
Verduidelijk de positie vanAgroGen:wat isdevraagstelling;welke zijnde
belangengroepen

Maak duidelijk dat AgroGen ervan uitgaat dat de techniek van genetische modificatie beschikbaar is en
er reeds vele hectaren in de wereld met GM-gewassen worden verbouwd en vanuit die context nagaat
welk onderzoek nodig is om een objectief antwoord te geven op vragen rond nut en risico's van GMgewassen in de context van duurzame landbouw in Nederland.
Tijdens de workshop bleek dat niet alle aanwezigen begrepen hadden dat dit de opzet van AgroGen
zou zijn. Een deel van de aanwezigen verwachtte dat het project de ambitie had om antwoorden te
leveren op vragen zoals:Willen we deze technologie wel? Heb je GM-gewassen eigenlijk wel nodig
voor duurzame landbouw?
De deelnemers adviseerden de projectgroep daarom om steeds te benadrukken dat AgroGen onderzoeksresultaten aan gaat dragen op basis waarvan betrokkenen of belanghebbenden zelf een oordeel
kunnen vormen over wenselijkheid van deze technologie. De resultaten kunnen deelnemende instanties
zo mogelijk ook gebruiken om anderen te overtuigen van de juistheid van de eigen zienswijze.
In de eerste fase van het project moet dan ook met name nagegaan worden aan wat voor informatie
behoefte is.
De deelnemers adviseerden ook om steeds duidelijk te maken dat het project niet als doel heeft om
draagvlak voor de technologie te creëren.

2.

Zorgvoor sturingvanhet project door destakeholders: hetproject moet
vraaggestuurd worden;bekend moet zijnwie devragen stelt

De enquête dievoorafgaand aan de workshop werd verstuurd, ismet name door vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties zó ingevuld dat ze goed als vertrekpunt van de discussie konden
dienen. Het bleek echter niet mogelijk om tijdens de workshop concrete keuzes te maken. De discussie
ging juist met name over de algemene uitgangspunten en doelstellingen van het project.
Daarbij bleek een voornemen om veldproeven met GM-gewassen te gaan uitvoeren een belangrijk
obstakel te zijn in de ogen van een aantal deelnemers en niet-deelnemers (o.a. Greenpeace). De deelnemers adviseerden daarom om nadrukkelijker dan voorheen duidelijk te maken dat niet op voorhand
vaststaat dat er veldproeven zullen worden uitgevoerd. Of er proeven worden uitgevoerd en zo ja
welke en op wat voor manier, hangt immers mede af van het draagvlak hiervoor bij de deelnemende
organisaties.

3.

Deleidraad moet duidelijk zijneneenduidelijkevisie opdetoekomstige landbouw
weerspiegelen:waar wildelandbouw opdelangetermijn naartoe (duidelijkheid
over duurzaamheid, biologisch engeïntegreerde teeltsystemen)

Tijdens de workshop kwamen drie benaderingen naar voren:
1. Een meerdere keren gemaakte opmerking tijdens de eerste workshop was dat de doelstellingen van
AgroGen in het kader van een lange termijn perspectief voor de landbouw in Nederland moeten
worden geplaatst. Op basis van dit lange termijnperspectief kan vervolgens onderzoek naar
aspecten daarvan worden gedefinieerd. Aan dit laatste kan dan AgroGen onderzoek worden
gerelateerd.

2. Een meer pragmatische benadering werd gevonden in het plaatsen van het concept van duurzame
landbouw in relatie tot datgene wat als maatschappelijk gewenst wordt genoemd in recente
beleidsnota's, zoals bijvoorbeeld NMP+, 'Zicht op Gezonde Teelt' en 'Voedsel en Groen'.
Van een teler kwam de reactie het aspect van duurzaamheid, of van het maatschappelijk gewenst zijn,
vooral af te laten hangen van wat de consument wil.
Tevens werd aangegeven dat het lastig is de teelt van GM-gewassen te vergelijken met de teelt van
dezelfde soort gewassen in biologische landbouw. Verschillende mensen en organisaties achten deze
vergelijking zelfs niet relevant.

4.

Definieer eenaantalduidelijke casestudies; breng hierin hetprobleem er,de
onderzoeksbehoefte tot uitdrukking

De aanwezigen waren van mening dat het AgroGen-project zich zou moeten ontwikkelen aan de hand
van een aantal duidelijke 'casestudies'. Dit sluit goed aan bij de vanuit het onderzoek gewenste case-bycase benadering: resultaten rond nut en risico's voor de ene soort genetische modificatie zijn in het
algemeen niet simpel te extrapoleren naar andere modificaties.
De projectgroep kreeg het advies om de communicatie rond de cases zorgvuldig in elkaar te steken: laat
zien waarom keuzes gemaakt moesten worden en waarom bepaalde cases gekozen zijn.
Als geschikte cases zijn tijdens de workshop genoemd (ter aanvulling op het genoemde in de enquête)
transgene zouttolerante tomaat,
transgene aardappel (bijvoorbeeld amylosevrij).
Daarbij werd opgemerkt dat Vhytopbtbora resistentie waarschijnlijk nog te lang op zich zal laten wachten.
Liberty Link maïs, met resistentie tegen het herbicide glufosinaat, is tot nog toe het enige transgene
gewas dat zonder speciale vergunningen akkerbouwmatig geteeld mag worden en zou om deze pragmatische reden een case kunnen zijn.

5.

Deelbestaande kennisover desk-studies meeaanpubliek

Tijdens de workshop werd gevraagd om in elk geval de bestaande kennis over aspecten van de cases via
literatuurstudies te ontsluiten en voor het publiek toegankelijk te maken. Het was de wens van de deelnemers om daarbij,waar mogelijk, resultaten over verschillende studies heen met elkaar te combineren.

6.

Zorgvoor eenheldere boodschap

De vergadering gaf de projectgroep een aantal communicatie-adviezen. Geef als projectgroep duidelijk
aan welke boodschap jewilt communiceren, hoe en naar wie. Realiseer je daarbij dat communicatie
'zijn tijd nodig heeft'. Stel de vragen die je beantwoord wil hebben op heldere wijze. Geef omgekeerd
ook mogelijkheid om door de actoren heldere vragen te laten stellen. Blijf relevante maatschappelijke
groepen die aangeven geen bijdrage aan AgroGen te willen geven, toch op de hoogte houden van de
resultaten.
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7.

Communiceer ook via departicipanten vanuit deverschillende maatschappelijk
groeperingen naar huneigenachterban

De deelnemers deelden de mening dat 'het brede publiek' in eerste instantie niet de belangrijkste
doelgroep is waarmee het project 2ou moeten communiceren. In eerste instantie kan de communicatie
beperkt worden tot de relevante maatschappelijke groeperingen. Elk van deze groeperingen heeft
echter zijn eigen communicatiekanalen naar publiek en achterban. Deze kanalen zouden volgens de
deelnemers mede gebruikt worden om resultaten van AgroGen breed bekend te maken.

8.

Herzie defaseringvanhetAgroGen project

Op basis van de resultaten van de dag werd in de afsluitende discussie van de workshop de projectgroep gevraagd de fasering van AgroGen te herzien. Twee aspecten werden daarbij met name
genoemd: biedt ter afsluiting van Fase 2 meerdere opties aan bij dego/nogo,bijvoorbeeld ook
laboratorium- en kasproeven (zie boven). Ten tweede lijkt de totnogtoe gehanteerde tijdsplanning
(workshop 2 op 12 december 2001 en afsluiting van Fase 1eind januari 2002) te ambitieus.
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4.

Casestudiestervoorbereidingvan
Workshop 2

4.1

Inleiding

De AgroGen projectgroep heeft er voor gekozen enkele cases nader uit te werken en aan de hand
daarvan onderzoeksvragen op te stellen. Aan de hand van deze cases, de daarbij gestelde vragen en de
beschikbaarheid van de informatie die relevant is om de vragen te beantwoorden, wordt het mogelijk
een inschatting te maken of een onderzoeksaanpak, die door AgroGen wordt voorbereid in Fase 1,
zinvol en praktisch uitvoerbaar is. De cases zijn gepresenteerd tijdens Workshop 2.
De criteria voor de caseselectie zijn beschreven in het werkdocument ten behoeve van Workshop 2
(Bijlage III). Drie cases werden daartoe voorbereid: de amylosevrije aardappel, de glufosinaat-resistente
maïs (Liberty Link maïs) en een gezondheidsbevorderende tomaat.
In dit hoofstuk geven we aan welke vragen opgesteld zijn en welke informatie ten aanzien van de
vragen beschikbaar is (zievoor verder toelichting op aanpak het werkdocument in Bijlage UT).Naar
aanleiding van deze eerste uitwerking en opmerkingen gemaakt door de wetenschappelijke stuurgroep
en workshop-deelnemers, zijn twee cases nader uitgewerkt, namelijk de amylosevrije aardappel
(Bijlage IV) en de Liberty Link maïs (Bijlage V).Voor de derde case, de gezondheidsbevorderende
tomaat, bleek dermate weinig informatie beschikbaar dat nadere uitwerking door de projectgroep
minder relevant werd gevonden.
De gestelde vragen werden onderverdeeld in vier groepen, namelijk algemene vragen, vragen over
effecten op landbouw, vragen over effecten op het milieu en vragen over effecten op de natuur.
Alle onderzoeksvragen aan de caseswerden vergelijkenderwijs gesteld voor een teeltsysteem met een
GM-gewas en een teeltsysteem met hetzelfde gewas zonder de genetische modificatie(s); deze vergelijking omvat zowel de 'plant-eigen' als de genetische gemodificeerde eigenschappen, alsmede de
effecten van specifiek noodzakelijke teeltmaatregelen. Het blijkt onmogelijk om de vragen zo te formuleren dat ze zonder meer toepasbaar zijn op iedere gewenste case. Daarom isin dit stadium van uitwerking de relevantie van iedere vraag voor een specifieke case zo goed mogelijk beoordeeld. Bij de
beantwoording van de vragen zal in de vervolgfase door AgroGen steeds onderscheid tussen Effecten en
Kansenworden gemaakt (zie voor een nadere uitwerking het werkdocument, Bijlage III).

A. Algemenevragen
Welke Effecten kunnen optreden door de genetische modificatie, hoe groot is de Kans dat deze optreden,
en wat zijn de essentiële verschillen van de daarbij gebruikte genetische modificatie technieken ten
opzichte van gangbare veredeüngstechnieken?
Welke gegevens moeten in de bureaustudie-, laboratorium-, of kasfase worden verzameld, voordat
verdere Weging en Oordeelsvormingdoor maatschappelijke groeperingen kan plaatsvinden over het nut, de
noodzaak en het risico van veldproeven met of marktintroductie van GM-gewassen?
Detailvragen hierbij zijn:
1. Wat zijn de effecten van GM op het doorbreken van soortgrenzen ten opzichte van gangbare
veredelingstechnieken?

12
2. Wat zijn de effecten van andere (marker)genen in het DNA-construct, naast het over te dragen gen
ten opzichte van de effecten van DNA overdracht bij gangbare veredelingstechnieken?
3. Wat is er bekend over de effecten van het ingekruist en niet uitgeselecteerd DNA (hetzij JunkDNA, hetzij al dan niet actieve genen) bij traditionele kruising/bij mutagenese/bij celfusie?
4. Zijn er voorbeelden van introgressie vanuit conventioneel veredelde gewassen naar wilde
verwanten in Nederland (en Europa), die hebben geleid tot 'nadelige' effecten op die wilde
verwanten en/of op de teelt van dat conventioneel veredelde gewas?
5. Wat zijn de effecten van de willekeurige locatie(s) van (delen van) ingebrachte constructen?
6. Wat zijn de functies van niet-coderend, zgn. 'Junk'-DNA in het ingebrachte construct?
7. Hoe is de regulatie van genexpressie in een transgenoom-omgeving?
8. Zijn er metabolische neveneffecten van GM en gangbare veredelingstechnieken en zo ja, welke?
9. Hoe betrouwbaar zijn de gebruikte genoomdatabases?
10. Wat is het effect van onbedoelde JV«<?stacking (meerdere GM-eigenschappen die zich verenigen in
één soort)?
11. Zijn er verschillen in de genetische stabiliteit van GM-planten en conventioneel veredelde planten?
12. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er in de effecten die door het mutagene gedrag van
transposons wordt veroorzaakt in vergeEjking met mutagenese door inserties via transgenen?

In onderstaande tabel is weergegeven op welke algemene vragen een (gedeeltelijk) antwoord kan
worden gevonden in de beschikbare literatuur.
Tabel 1.

Vraag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Antwoorden opalgemene vragengevondenin beschikbareliteratuur.

Case 1
Amylose-vrije aardappel

Case 2
L.L. maïs

Case 3
Flavanoid tomaat

vv
vv

V

vv

vv
vv

vv

V

vv

vv

vv

Vv = effect (ofgeeneffect) beschreven inpeer-reviewedliteratuur
v
= informatie beschikbaar inpatenten (claims)ofingrijze literatuur
*
— informatieaanwezigmaar nietopenbaar
= onbekend

B. Onderzoeksvragen per case over effecten oplandbouw
1. Welke land- en tuinbouwkundige effecten worden beoogd en hoe groot is de kans dat de beoogde
effecten optreden?
2. Zijn er onbeoogde metabolische neveneffecten en zo ja,welke en hoe groot is de kans dat deze
optreden?
3. Zijn er effecten op agrobiodiversiteit en zo ja, hoe groot is de kans dat deze optreden?
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4. Zijn er effecten op bodemkwaliteit en zo ja, hoe groot is de kans dat deze optreden?
5. Zijn er effecten op de werkwijze en strategie van het boerenbedrijf (doorveredelen, spuiten, eigen
zaadproductie, beschikbaarheid van productiemiddelen zoals bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen) en
zo ja, hoe groot is de kans dat deze optreden?
6. Zijn er effecten van GM-teelt op naastgelegen biologische en/of andere niet-GM-teeltsystemen (en
omgekeerd) en zo ja, hoe groot is de kans dat deze optreden?
7. Kan een landbouwkundig effect weer verdwijnen en zo ja, hoe groot is de kans hierop? Voorbeeld:
doorbreken van resistentie die door GM is bereikt.
8. Zijn er effecten in de keten en zo ja, hoe groot is de kans dat deze optreden?
In onderstaande tabel is weergegeven op welke vragen over effecten op landbouw een (gedeeltelijk)
antwoord kan worden gevonden in de beschikbare literatuur.

Tabel 2.

Vraag

1
2
3
4
5
6
7
8

Antivoorden opvragen overeffecten oplandbouwgevondenin beschikbareliteratuur.

Case 1
Amylose-vrije aardappel

Case 2
L.L. maïs

Case 3
Flavanoid tomaat

vv
vv

vv
vv

vv

_

M
VV
VV

V

vv
vv
V

vv
vv
vv

_
_
_
_

vv
vv
_

V"V = effect (ofgeeneffect) beschreven inpeer-revieivedliteratuur
y
= informatie beschikbaar inpatenten (claims)ofingrijze literatuur
*
— informatieaanwezigmaar nietopenbaar
—onbekend

C. Onderzoeksvragen per case over effecten opmilieu
1. Welke effecten op het milieu worden door toepassing beoogd en hoe groot is de kans dat deze
optreden?
2. Zijn er effecten op voedselwebben en zo ja, hoe groot is de kans dat deze optreden?
3. Zijn er effecten op de menselijke gezondheid (arbeidsomstandigheden) en zo ja, hoe groot is de
kans dat deze optreden?
4. Zijn er effecten op de bodemecologie (bodemflora en -fauna) en zo ja, hoe groot is de kans dat
deze optreden?
5. Zijn er effecten op het gebruik van energie en de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen en
zo ja, hoe groot is de kans dat deze optreden?
In onderstaande tabel is weergegeven op welke vragen over effecten op het milieu een (gedeeltelijk)
antwoord kan worden gevonden in de beschikbare literatuur.
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Tabel 3.

Vraag

1
2
3
4

5
\\
"V
*

Antwoorden opvragen overeffecten ophetmilieugevondenin beschikbareliteratuur.

Case 1
Amylose-vrije aardappel

Case 2
L.L. maïs

Case 3
Flavanoid tomaat

vv

vv
vv
vv
vv

_
_
_

_
_
_

VV
= effect (ofgeeneffect) beschreven inpeer-reviewedliteratuur
= informatie beschikbaar inpatenten (claims)ofingrij\e literatuur
—informatieaanwezigmaar nietopenbaar
—onbekend

D. Onderzoeksvragen per case over effecten opnatuur
1. Worden grenzen tussen soorten doorbroken en zo ja, hoe groot is de kans hierop?
2. Zijn er korte termijn en lange termijn effecten op natuurlijke ecosystemen te verwachten en zo ja,
hoe groot is de kans dat deze optreden?
Deelvragen hierbij zijn:
• Welke interacties treden op met GM-vrije agro-ecosystemen?
• Wat zijn de gevolgen van horizontale gen-overdracht in het milieu?
• Wat is de kans op introgressie van de GM-eigenschappen in gene pool van de soort; genetische
'vervuiling'? Is het persistent(er) dan een conventioneel veredeld type?
• Wat is de kans op een verhoogd verwilderingsvermogen?
• Wat zijn de effecten effect op niet-doel en/of bedreigde respectievelijk beschermde plantenen diersoorten? Wordt de biodiversiteit ongewild verlaagd, dan wel verhoogd?
3. Zijn er volgens de wettelijk verplichte milieurisicoanalyse effecten te verwachten op de huidige
natuurbeschermingsdoelen en zo ja, hoe groot is de kans hierop?
Deelvragen hierbij zijn:
• Wie of wat bepaalt de eindpunten van milieurisicoanalyse?
• Welke eindpunten heeft de COGEM tot op heden gehanteerd?
• Wat zijn in Nederlandse beleid natuurbeschermingsdoelen en wat zijn de verschillen en
overeenkomsten met de COGEM eindpunten'?
4. Zijn er effecten op keyspeciesvan (agro-)ecosystemen en zo ja, hoe groot is de kans hierop?
5. Zijn er effecten op soortintegriteit en zo ja, hoe groot is de kans hierop?
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In onderstaande tabel is weergegeven op welke vragen over effecten op natuur een (gedeeltelijk)
antwoord kan worden gevonden in de beschikbare literatuur.

Tabel 4.

Vraag

1
la
lb
lc
ld
Ie
2
2a
2b
2c
3
4
5

Antwoorden opvragen overeffecten opnatuurgevonden in beschikbareliteratuur.

Case 1
Amylose-vrije aardappel

Case 2
L.L. maïs

M
VV
V
VV
VV
_
-

vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

vv

vv

Vv = g^rf (ofgeeneffect) beschreven inpeer-reviewedliteratuur
y
— informatie beschikbaar inpatenten (claims)ofingrijze literatuur
*
— informatieaanwezigmaar nietopenbaar
= onbekend

Case 3
Flavanoid tomaat

vv
_
vv
_
_
_
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5.

Rapportage vanAgroGenWorkshop 2

Workshop 2werd gehouden op 23 april 2002.

5.1

Doelenopzet

Deze afsluitende workshop van Fase 1van het project AgroGen had als doel verder richting te geven
aan beantwoording van de vragen:
r* of het nuttig en noodzakelijk is om verder onderzoek te verrichten naar de effecten van de teelt
van genetisch gemodificeerde gewassen in vergelijking met de teelt van gewassen zonder genetische
modificatie;
^ in welke vorm en onder welke voorwaarden dergelijk onderzoek verricht zou moeten worden.
De workshop werd zo opgezet dat zou worden verkregen:
^ feedback op de gekozen aanpak;
y inzicht in de relevantie van de knelpunten m.b.t. duurzame landbouw en de gestelde vragen bij de
gekozen cases (Hoofdstuk 4);
^> inzicht in de voorwaarden die aan vervolgonderzoek worden gesteld (o.a. communicatie).
Ter voorbereiding van de workshop werd het werkdocument (Bijlage III) vooraf naar de deelnemers
gestuurd met nadere uitwerking van aanpak, cases en een communicatieplan.
Een belangrijke doelstelling van de workshop was tevens het genereren van betrokkenheid van de
deelnemers bij AgroGen. Om die reden werd gekozen voor een aanpak met een sterk interactief
karakter, waarbij de deelnemers in kleine groepen veel ruimte kregen om hun inbreng te leveren.
Plenaire presentaties werden tot een minimum beperkt. Van elk groepsdiscussie werd een beknopt
verslag opgesteld. Dagvoorzitter was Prof.dr.ir. Huub Spiertz (Wageningen UR).

5.2

Deelnemersaandeworkshop

Aan de workshop werd deelgenomen door 27 mensen, afkomstig van 18verschillende maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven, de leden van de projectgroep en een aantal genodigden van
Wageningen UR.
In totaal werden 94 uitnodigingen verstuurd. Verschillende afzeggingen werden ontvangen van vertegenwoordigers van instanties die graag een bijdrage hadden willen leveren maar daar toe verhinderd
waren door uiteenlopende redenen. Mede hierdoor was de inbreng van milieu-organisaties gering. Voor
de workshop was geen pers uitgenodigd. Wel was een wetenschapsjournalist uitgenodigd voor het
opstellen van een verslag dat toegankelijk is voor het publiek.

5.3

SamenvattingresultatenWorkshop2

Door de aanwezigen werd het nuttig en noodzakelijk gevonden om verder onderzoek te verrichten
naar de effecten van de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen in vergelijking met de teelt van
gewassen zonder genetische modificatie. Daarbij werd aandacht gevraagd voor de hierna genoemde
punten:
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1.

PlaatsAgroGen

AgroGen moet de brede maatschappelijke context van het debat schetsen en aangeven waar AgroGen
in die context staat: wat onderzoekt AgroGen wel en wat niet, en indien niet, om welke redenen (relevantie, onderzoekbaarheid, beperkingen in ruimte, middelen, tijd,..). Door de denkstappen goed te
verantwoorden maak je het kader duidelijker aan buitenstaanders. Voor een deel is dit een redactionele
zaak, daar diverse stappen hiertoe reeds doorgesproken en afgestemd zijn. Voor een deel dient dit in
een vervolgfase per case nog nader ingevuld te worden.

2.

Positioneringten opzichte vanbestaande evaluaties: bijeenbrengenvan
expertises

Er moet naar buiten meer helderheid komen over waar AgroGen staat in het traject van de toelating en
commercialisering van GM-gewassen. De mening van de workshop-deelnemers is dat AgroGen niet
een (zoveelste) expertisecentrum of een kennisprovider moet worden, maar in eerste instantie een
project waarin diverse expertises (niet alleen technisch-ecologische maar ook maatschappelijkcommunicatieve) bijeengebracht worden. Kennis die reeds beschikbaar is (bijvoorbeeld ten behoeve
van dossierbeoordeling door de COGEM) wordt op directe wijze benut ten behoeve van vergelijkingen
van teeltsystemen.

3.

Debegrippen 'duurzaamheid', 'milieu'en 'natuur'

De begrippen 'duurzaamheid', 'milieu' en 'natuur' zijn aanleiding voor een eindeloze discussie waar
AgroGen buiten moet blijven. Dat moet worden voorkomen door heldere definities te gebruiken. Aan
begrippen als 'natuur' en 'milieu' kan niet worden ontkomen, maar het begrip 'duurzaamheid' kan beter
niet meer gebruikt worden en is te vervangen door per case concrete doelstellingen m.b.t. landbouw,
natuur en milieu vast te stellen. Daarbij moet ook 'de natuur op de akker' in beschouwing worden
genomen.

4.

TaakAgroGen

Sommige deelnemers waren van mening dat AgroGen haar huidige taakomschrijving (vergelijking wel
en niet-GM-teelten) moet verbreden naar een vergelijking van beschikbare teeltsystemen: gangbaarbiologisch -geïntegreerd - geïntegreerd met GM - intensief - intensief met GM. Tevens is genoemd
(door anderen) dat het hoofdaccent van AgroGen moet liggen op het ontwikkelen van methodologie
voor de complexe vergelijking van deze systemen. De vergelijking van de systemen zelf zou secundair
zijn.

5.

Debiologische teelt

De biologische teelt moet volgens de meeste deelnemers in elk geval in het onderzoek worden betrokken. Daarbij worden tevens methodologische en praktische belemmeringen in verband met de vergelijkbaarheid aangestipt.
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6.

Sociaal-emotionele component belangrijk, maar moeilijk invulbaar

AgroGen moet nadrukkelijker de 'sociaal-emotionele component' meenemen, al konden de deelnemers
niet precies aangeven wat en hoe, behalve dat er gamma-wetenschappers bij zouden moeten worden
betrokken. Tevens werd opgemerkt dat dit uiteraard niet mag betekenen dat AgroGen zodanig
verbreed wordt dat het niet meer aan de eigenlijke taak toekomt.

7.

Werkwijze (algemeen)

De case-by-case benadering die AgroGen voorstaat werkt in principe goed; er is nu een set vragen
beschikbaar, die maatschappelijke relevant worden geacht en die wetenschappelijk onderzoekbaar zijn.
Deze vragenset moet hier en daar nog aangescherpt worden. Deze aanscherping kan gerealiseerd
worden door nadere specificatie per case en door per case aan te geven welke vragen niet relevant zijn.
Per case moeten ook de betrokken actoren (doelgroep en probleemhouders) nader worden bepaald.
Door de aanwezigen werden veldproeven niet aprioriuitgesloten. Sommige deelnemers hadden de
uitdrukkelijke wens dat AgroGen aandacht geeft aan beantwoording van de vraag of en zo ja, hoe
verschillende teeltsystemen met en zonder GM-gewassen naast elkaar kunnen blijven bestaan.

5.4

AfrondingFase 1enmogelijkestappennaar Fase2

Op basis van de uitkomsten van Workshop 2 en een bespreking hiervan met leden van de wetenschappelijke stuurgroep en het comité van aanbeveling heeft de projectgroep AgroGen de volgende conclusies getrokken:
1. Op grond van de reacties en resultaten van deze workshop ten aanzien van doel, werkwijze en de
voorgestelde cases is het niet noodzakelijk de inhoud van het werkdocument, opgesteld voor de
tweede workshop, op hoofdlijnen bij te stellen (zie Bijlage III). Wel zullen in de vervolgfase verschillende aspecten per case nader geformuleerd moeten worden (zie volgende punten). De caseby-case benadering die AgroGen voorstaat werkt in principe goed; er is nu een set vragen beschikbaar (Hoofdstuk 4), die weliswaar nog aangescherpt kan worden, maar waarvan werd vastgesteld
datde'workshop ookniets beters konvinden'. We kunnen in Fase 2ten aanzien van de onderzoeksvragen
derhalve direct op dit werkdocument voortbouwen.
2. Een voorstel wordt gevraagd voor verdere verduidelijking van plaats, positionering en taak van
AgroGen. Het voorstel van de projectgroep is om de vergelijking van GM-gewassen met de nietGM-variant van deze gewassen centraal te blijven stellen, aangezien genetische modificatie in deze
gewassen de kern van de maatschappelijke controverse is.Wel zal uitdrukkelijk gebruik gemaakt
worden van systeemvergelijkingen die reeds elders lopen en waarbij bijvoorbeeld verschillende
innovatieve teeltsystemen (geïntegreerd en biologisch, alle zonder GM) worden vergeleken.
Per case zal dan aangegeven worden hoe breed de positionering van het onderzoek is en met welke
specifieke, innovatieve system*n het GM-gewas vergeleken moeten worden.
3. De projectgroep moet helder blijven neerzetten hoe AgroGen zich verhoudt tot de biologische
landbouw. Binnen de biologische landbouw is een vergelijking tussen de teelten met en zonder
GM-gewassen niet mogelijk omdat de biologische landbouw het gebruik van GM-gewassen principieel uitsluit (methodologisch daarmee in feite onmogelijk en draagvlak ontbreekt). Wél zal
AgroGen mogelijke effecten van de teelt van GM op biologische landbouw in vergelijking met de
effecten van de teelt op biologische landbouw van niet-GM-gewassen in gangbare teeltsystemen
(inclusief geïntegreerde landbouw) meenemen.
4. Er moet nader aandacht worden gegeven aan de begrippen duurzaamheid, milieu en natuur. Daarin
moet ook de natuur op de akker worden betrokken(invulling case-specifiek).
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5. Ten aanzien van de brede maatschappelijke context moet zichtbaar worden gemaakt welke keuzes
en inperkingen de projectgroep daar reeds gemaakt heeft. Deze keuzes en inperkingen moeten
per case worden gemotiveerd en toegelicht. Hierbij denkt de projectgroep met name aan het
positioneren van AgroGen ten opzichte van bestaande evaluaties en de relatie met onderzoek naar
voedselveiligheidsvragen in het kader van onderzoek van het RIKILT en het ENTRANSFOOD
project.
Om AgroGen niet te breed te maken wordt generiek de Noord-Zuid discussie met de daaraan
gerelateerde ethische aspecten buitenbeschouwing gelaten (hetgeen niet wil zeggen dat we de
relevantie ervan ontkennen).
6. AgroGen legt de nadruk op bèta-inbreng in het maatschappelijk debat. AgroGen zal wel zoeken
naar interacties met gamma-onderzoek. Nadere verduidelijking van de vragen die dit gammaonderzoek zouden moeten beantwoorden, behoeft nog wel aandacht. Ook hierbij moet gelet
worden op de vraagsturing vanuir de samenleving. AgroGen moet situaties waarbij gammaonderzoek door bèta-wetenschappers als schaamlap wordt gehanteerd, vermijden.
7. De huidige cases hadden vooral als doel te toetsen of de voorgestelde aanpak zinvol is. Voor een
vervolg moeten de cases nog eens worden doorgelicht, uitgaande van de reacties in de workshop,
de beschikbaarheid van informatie en de haalbaarheid (technisch, economisch), aansluiting bij
initiatieven van bedrijfsleven en het effect. Op basis van Workshop 2 en reacties uit de wetenschappelijke stuurgroep wordt geconcludeerd dat de selectie ten aanzien van de cases vooral op
pragmatische wijze dient te gebeuren (hierbij kan zonodig afgeweken worden van de criteria voor
selectie zoals beschreven in het werkdocument, Bijlage III).
8. Vervolgens wordt een plan voor vervolgonderzoek opgesteld. Gezien de ervaring op de eerste
workshop met het oorspronkelijke projectvoorstel (Bijlage I),dient dit plan voor vervolg onderzoek nog niet 'dichtgespijkerd' te zijn, maar ruimte te geven voor verdere interactie met relevante
actoren (dus een plan op hoofdlijnen). Op basis van dit plan dienen aan het begin van Fase 2
onderzoeksvragen verder geprioriteerd te worden om te voorkomen dat het AgroGen-project de
potentieel beschikbare menskracht en financiën niet te boven gaat.
9. Workshop 2 heeft het onderzoeksinstrumentarium aangegeven waarmee Fase 2 kan worden uitgevoerd: dit kan lopen van deskstudies via modelstudies naar veldproeven. Workshop 2 heeft
daarbij geconcludeerd dat veldproeven niet per definitie buiten AgroGen moeten blijven.
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6.

Eenplanophoofdlijnenvoor Fase2van
AgroGen

6.1

Nadere uitwerkingafhankelijkvancommitment actoren
totnogtoe

Nadere uitwerking van plannen voor Fase 2 hangt in belangrijke mate af van commitment van de
verschillende partijen. Deze zijn:

LNV
LNV heeft als beleidsverantwoordelijke hoofdspeler een belangrijke faciliterende rol. Er zijn verschillende terugkoppeling gedurende Fase 1met LNV geweest. Daadwerkelijk commitment, blijkend ook
uit medefinanciering van Fase 2,is nog onduidelijk. Hierover zal met LNV nader worden overlegd.

Overige betrokken ministeries
Ondersteuning (ook financieel) van Fase 2 door VROM (en mogelijk in mindere mate door EZ) zal
afhangen van de rol die LNV voor zich ziet en de bijdrage die AgroGen kan leveren aan de advisering
door de COGEM.

Biotech-bedrijfsleven
Signalen van de totnogtoe betrokken bedrijven zijn gunstig. Aansluiting bij AgroGen zal naast
commitment van de overheid en andere actoren (4) afhangen van de geselecteerde cases.

Maatschappelijke actoren
De meeste reacties zijn eveneens gunstig. Er is draagvlak voor een vervolgfase uitgesproken. Vermeld
moet worden dat Greenpeace aangegeven heeft niet deel te willen nemen aan AgroGen, maar in een
interview afgenomen in het kader van AgroGen, wel een rol ziet voor AgroGen in het dichten van
relevante kennisleemtes ten aanzien van GM-gewassen (zie de AgroGen brochure).
Conclusie: Nadere invulling van Fase 2 hangt in belangrijke mate af van het commitment van LNV.

22

6.2

Tekiezenscenario's

Er zijn voor Fase 2 van AgroGen drie verschillende scenario's ontwikkeld.

Scenario 1
AgroGen gaat voort met de deskstudie, zoals uitgevoerd in de afronding van Fase 1. In dit vervolg
wordt nader toegespitst op in Workshop 2 aangekaarte aspecten en wordt nagegaan in hoevere met
literatuurstudie een volgende stap kan worden gezet. Nadeel van dit scenario is, dat je waarschijnlijk
niet veel verder komt dan de resultaten van Fase 1.

Scenario 2
Vergelijkende proeven met GM-gewassen die komend seizoen mogelijk reeds gepland zijn door het
bedrijfsleven, worden uitgevoerd binnen het kader van AgroGen. Daarbij blijft de participatieve werkwijze zoals beschreven in het werkdocument centraal staan: de betrokken maatschappelijke groepen
worden geconsulteerd over de doelstellingen en de opzet van het onderzoek. Per case worden onderzoeksvragen nader benoemd en wordt nagegaan hoe deze beantwoord kunnen worden met deze
proeven. Hierbij is het mogelijk aanvullend modelmatig onderzoek te doen met simulatiemodellen voor
gewasgroei om de reikwijdte van de veldresultaten nader te verkennen.
De eerste twee cases (amylosevrije aardappelen en glufosinaat-resistente maïs) zijn om praktische
redenen geschikt voor dit scenario.
Financiering deels door de overheid (onderzoeksinspanning) deels door het bedrijfsleven (materiële
kosten).

Scenario 3
Een werkelijk proefbedrijf zoals aanvankelijk benoemd in het oorspronkelijk AgroGen-projectvoorstel
(Bijlage I).Financiering 50/50 door overheid en bedrijfsleven. Nadeel van dit scenario is,dat de ambitie
om te komen tot een werkelijk GM-proefbedrijf voor verschillende partijen mogelijk nog te groot is en
het maatschappelijk draagvlak voor een GM-proefbedrijf gering lijkt.

Conclusie: Scenario 2 biedt mogelijk de beste perspectieven en sluit toch goed aan bij ontwikkelingen
in het bedrijfsleven en vragen uit de samenleving.

6.3

AanpaktervoorbereidingvanFase2

Uitgaande van scenario 2wordt de volgende aanpak voorgesteld (uiteraard in interactie met LNV en
andere ministeries, bedrijfsleven en overige actoren).
• Het vaststellen van de onderzoeksonderwerpen voor vergelijking teeltsystemen.
• Schetsen brede context per onderwerp (zie opmerkingen Workshop 2).
O Bepalen concrete doelstellingen m.b.t. landbouw, natuur en milieu per case.
Q Verder uitwerken huidige deskstudie (inventariseren bestaande kennis en relevante lacunes).
Q Selectie van vragen voor verder onderzoek.
• Opzet van verdere studies/experimenteVi inclusief vergelijkende simulatiesstudies en veldproeven
met gewassen en teeltsystemen.
• Interacties met initiatieven in het buitenland vorm geven.
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7.

NawoordvandeprojectgroepAgroGen

7.1

Aanhoudendmaatschappelijk debat

Het maatschappelijk debat over genetisch gemodificeerde gewassen en hun betekenis voor een duurzame landbouw zal naar verwachting nog enige jaren voortduren. Nieuwe toepassingen, publicaties van
nieuwe wetenschappelijke inzichten in de effecten van de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen
en verdere ontwikkelingen op het terrein van regulering staan daar borg voor. Daarmee zal een project
als AgroGen alleen maar aan belang winnen.

7.2

Pionierproject

Het werken aan maatschappelijke inbedding van het landbouwkundig onderzoek is een leerproces voor
alle betrokkenen: onderzoekers, overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het is het
zoeken naar een goede balans tussen een integrale benadering van de vragen over genetisch gemodificeerde gewassen en duurzame landbouw in hun maatschappelijke context en een wetenschappelijke
onderbouwing van de antwoorden op (een deel van) die vragen. AgroGen kan daarin worden
beschouwd als een pionierproject.

7.3

Integraalethischtoetsingskader

In januari 2002 heeft de Tweede Kamer de regering in een motie verzocht om een integraal ethisch
toetsingskader voor biotechnologische ontwikkelingen op te stellen. Vervolgens is in opdracht van de
COGEM het rapport 'Een Integraal Maatschappelijk Ethisch Toetsingkader als Morele Opdracht'
opgesteld. Hierin worden aanzetten gegeven om te komen tot een integrale afweging van waarden en
doelen van biotechnologische ontwikkelingen. Naast afwegingen op grond van 'levenshouding' kent
een dergelijke waarden-doelen afweging een utilistische component (nut-risico afweging). AgroGen kan
een bijdrage leveren aan de verdere concretisering van zo'n integrale afweging op het terrein van de
ontwikkeling en teelt van genetisch gemodificeerde gewassen, waarbij de nadruk zal liggen op de
utilistische component.

7.4

Internationaal

De globalisering heeft niet alleen betrekking op de handel in grondstoffen en productiemiddelen, maar
ook op het maatschappelijk debat over genetisch gemodificeerde gewassen. Dit is voor het sterk op
internationale handel gerichte Nederland van groot belang.
In diverse andere landen lopen initiatieven dievergelijkbaar zijn met AgroGen. Uitwisseling van kennis
en ervaring met dergelijke initiatieven is dan ook absoluut noodzakelijk.
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BijlageI.
Oorspronkelijk projectvoorstelAgroGen
Projectvoorstel op hoofdlijnen ter afstemming actoren
mei 2001
Inrichting van een proefbedrijf in samenwerking met maatschappelijke partijen met als doel de consequenties van inpassing van GM-gewassen in duurzame teeltwijzen te onderzoeken en te vergelijken met
duurzame teeltwijzen zonder GM-gewassen

Korte titel:

Proefbedrijf voor duurzaamheidonderzoek GM-gewassen

Doel project:

Het genereren van kennis in een samenwerkingsproces met maatschappelijke actoren t.b.v. objectieve afweging van nut en risico's van
GM-gewassen in perspectief van andere teeltsystemen

Projectgroep:
-

-

Overige betrokken instanties:
Looptijd en budget:

Dr. L.A.P. Lotz, Plant Research International (algemene
coördinatie)
Dr. L.J.W.J. Güissen, Plant Research International (secretariaat)
Ir. H. de Vriend, Consument & Biotechnolgie (contacten
maatschappelijke groepen)
Ir.J.P.M. Schenkelaars, Schenkelaars Biotechnology Consultancy
(contacten internationaal bedrijfsleven)
Prof. dr. R.G.F. Visser, Departement Plantenwetenschappen,
Wageningen UR
Ir. C.L.M, de Visser, Plantaardig Praktijkonderzoek,
Wageningen UR
Kenniseenheid Maatschappijwetenschappen (Wageningen UR)
Stichting Natuur en Milieu
Niaba/alliantie individuele biotech bedrijven
LTO
Productschappen
NVZP

Fase 1:april-december 2001 (instelling maatschappelijke klankbordgroep en wetenschappelijke begeleidingsgroep; opstellen virtueel
proefbedrijf; organisatie workshops; voorbereiding Fase 2)
Financiering gerealiseerd
Fase 2:2002 - 2005 (inrichten en runnen van proefbedrijf)
2.2 Mf per jaar
Fase 3:Na 2005 (bedrijfsmatig runnen van proefbedrijf)
Te financieren uit opdrachten en eventueel uit toelatingsonderzoek
(in huidige projectvoorstel verder buiten beschouwing gelaten)
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G o / n o go:

Fase 1moet de haalbaarheid van het project aantonen (na tweede
workshop met partners)
Halverwege Fase 2 is er in overleg met de stakeholders (derde
workshop) een tweede go/no go moment

Samenvatting
Er bestaat in Nederland grote behoefte aan een nut-risico-analyse ten aanzien van de teelt van GMgewassen. Deze analyse dient onafhankelijk van belanghebbenden uitgevoerd te worden. Dit onderzoek
maakt een afweging mogelijk van de voor- en nadelen (nut en risico's) van teelt van GM-gewassen t.o.v.
teelt van dezelfde, niet-GM-gewassen in conventionele (=geïntegreerde) en/of biologische systemen.
Het onderzoek dient vanuit een breed maatschappelijk draagvlak uitgevoerd te worden.
Randvoorwaarden hiervoor zijn:
de maatschappelijke partners onderschrijven de doelstellingen en onderzoeksvragen,
het onderzoek is van hoge wetenschappelijke kwaliteit en onafhankelijk,
de invulling en uitvoering van het onderzoek is open en transparant.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee stappen. Eerst wordt, in nauwe interactie met betrokken
actoren, een virtueel proefbedrijf ingericht, waarop zo mogelijk virtuele proeven worden uitgevoerd.
Vervolgens wordt, op basis van de hiermee opgedane ervaring, vergelijkend onderzoek op een werkelijk proefbedrijf gedaan. Dit proefbedrijf voldoet aan de noodzakelijke containment- en reguleringsaspecten en biedt tevens nieuwe mogelijkheden voor demonstratie en communicatie.
Mits inderdaad aan de genoemde randvoorwaarden wordt voldaan, kunnen de onderzoeksresultaten
een essentiële bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over biotechnologie in Nederland
(en Europa).

1. Achtergrond enkader
Het maatschappelijk debat in Nederland met betrekking tot de teelt van GM-gewassen spitst zich voor
een belangrijk deel toe op vragen over effecten op het milieu en ten aanzien van de voedselveiligheid.
Daarnaast spelen ook ethische en emotionele aspecten een belangrijke rol in dit debat. Dit project richt
zich primair op de milieu- en landbouwkundige gevolgen van de teelt van GM-gewassen.
In de discussies is behoefte ontstaan aan kwantitatieve gegevens van mogelijke effecten van de teelt van
GM-gewassen op het milieu, in vergelijkingen met de milieu-effecten van deze gewassen in de nietGM-vorm in moderne bedrijfssystemen als geïntegreerde en biologische landbouw.
Nationaal en internationaal wordt veel onderzoek gedaan naar effecten van GM-gewassen op het
milieu, bijvoorbeeld naar veranderingen in het gebruik van inputs als onder meer gewasbeschermingsmiddelen en naar mogelijke ecologische risico's voor wilde flora en fauna. Dit onderzoek betreft enerzijds bureaustudies waarbij inschattingen van mogelijke risico's gemaakt worden op basis van hypothesen en literatuurgegevens. Anderzijds gaat het om veldonderzoek voor toelating van dergelijke gewassen in het milieu uitgevoerd door of in opdracht van de betrokken biotech-bedrijven, of uitgevoerd in
opdracht van overheden.
Resultaten van de diverse onderzoekingen«naar mogelijke gevolgen voor landbouw en milieu worden
totnogtoe niet of nauwelijks door alle maatschappelijk betrokkenen als betrouwbaar en waardevol
beschouwd. Globaal zijn hiervoor de volgende vier oorzaken te noemen:
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Vermeend gebrek aan objectiviteit Verricht onderzoek wordt vaak beschouwd als te zijn uitgevoerd te dicht bij de financieel belanghebbenden, bijvoorbeeld het betrokken biotech-bedrijf. Vaak
zijn de locatie, uitvoering en resultaten van dergelijk onderzoek vertrouwelijk. Dit maakt beoordeling door derden moeilijk. Men vraagt zich af of het verrichte onderzoek voldoende objectiefis.
Tnbuitenland uitgevoerd. Het onderzoek isvaak (voor een deel) in het buitenland uitgevoerd.
Door verschillen in teelt-, bedrijf- en milieuomstandigheden worden vragen gesteld bij de vertaalbaarheid naar de Nederlandse situatie.
Slechte vergelijkbaarheid met andere teeltwijzen. Het totnogtoe in Nederland verrichte onderzoek
kan als versnipperd worden beschouwd: een groot aantal veldproeven verspreid over het gehele
land, die los staan van specifieke gewasrotaties. Deze aspecten bemoeilijken de beoordeling door
buitenstaanders, vooral daar waar een vergelijking met onderzoeksresultaten bijvoorbeeld van
geïntegreerde of biologische teelten, gewenst is.
Gebrek aan voldoende maatschappelijk draagvlak. Misschien wel het meest belangrijk is het feit,
dat de onderzoeksvragen en -uitvoering vaak tot stand gekomen zijn zonder actieve inbreng van
betrokken actoren in het maatschappelijk debat, waardoor een breed draagvlak voor dit cnderzoek
veelal ontbreekt.

2. Doelstelling en onderzoeksvragen
De Nederlandse samenleving, inclusief de agrosector (LNV, LTO, en anderen), biotech-bedrijsleven,
maatschappelijke groeperingen (NGO's) en de consument in het algemeen, heeft belang bij een objectieve en betrouwbare beantwoording van de volgende vragen:
• Wat zijn de milieu- en landbouwkundige effecten van de teelt van GM-gewassen vergeleken met
die van de teelt van niet-GM-gewassen?
• Passen GM-gewassen in een concept van duurzame landbouw?
Hierbij wordt er van uitgegaan dat duurzaamheid van de landbouw een algemeen maatschappelijke
wens, zo niet, eis is.Duurzame landbouw wordt, met verwijzing naar het door de stichting Consument
& Biotechnologie opgestelde analysemodel Blotechnologieen duur^cime landbouw, gedefinieerd als:
'Duurzame landbouw is een vorm van landbouw die natuurlijke hulpbronnen omzet in voedsel en
'non-food' producten voor de mens, zonder deze natuurlijke hulpbronnen daarbij schade toe te
brengen. Duurzame landbouw draagt bij tot een gezonde leefomgeving. Duurzame landbouw levert
voldoende opbrengst om alle mensen op een gezonde manier te voeden.'

Doelstellingen
a.

Onderzoek. Dit project beoogt, onder de supervisie van en gecoördineerd door een onafhankelijke onderzoeksinstelling, een proefbedrijf op te zetten waarin binnen het kader van een aantal
duidelijke randvoorwaarden door middel van onderzoek een antwoord op bovengenoemde vragen
verkregen kan worden. Als randvoorwaarden zijn geïdentificeerd:
de maatschappelijke partners dienen de doelstellingen gezamenlijk te onderschrijven,
de onderzoeksvragen moeten voor alle partners duidelijk zijn,
het onderzoek moet van hoge wetenschappelijke kwaliteit en onafhankelijk zijn,
de invulling en uitvoering van het onderzoek moet open en transparant zijn.
Door aan deze randvoorwaarden te voldoen kunnen de resultaten een wezenlijke bijdrage leveren
aan een evenwichtige en inhoudelijke verdieping van de maatschappelijke discussie over landbouwbiotechnologie. Concentratie van het vergelijkend onderzoek op één proefbedrijf biedt de
noodzakelijke mogelijkheden voor (fysieke en biologische) inperking en strikt toezicht.
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b.

c.

Gezamenlijk leerproces. Belangrijk voor het project is dan ook dat het proefbedrijf en de uit te
voeren experimenten zodanige georganiseerd worden dat ze maximaal bijdragen tot een gezamenlijk leerproces van de verschillende partners omtrent biotechnologie in de maatschappelijke
context.
Demonstratie en communicatie. Behalve de directe onderzoeksresultaten die belangrijk zijn voor
de ontwikkeling van goede en duurzame teelt, biedt het project nieuwe mogelijkheden (o.a.
excursies, satelliet-workshops, website) voor gerichte demonstratie en communicatie over deze
onderzoeksresultaten zowel naar belanghebbende partijen in het maatschappelijke debar, als naar
journalisten / media, scholen en het brede publiek.

Deze doelstellingen kunnen eventueel na de proefperiode uitgebreid worden met het scheppen van
structurele mogelijkheden voor toelatingsonderzoek van nieuw-ontwikkelde GM-rassen/gewassen en
mogelijkheden voor post-marketing surveillance.

3. Werkwijze
Fase1
Opstellen van een virtueel proefbedrijf met als doel om gezamenlijk de onderzoeksvragen nader te
formuleren en plannen verder uit te werken voor een werkelijk proefbedrijf in Fase 2.Tevens worden
de in het onderzoek betrokken teeltwijzen nader gedefinieerd en uitgewerkt (voorlopig hier aangeduid
als een geïntegreerde en eventueel ook een biologische teeltwijze).
In deze eerste fase wordt een wetenschappelijke stuurgroep en een maatschappelijke klankbordgroep
geformeerd, en worden twee workshops met stakeholders en de begeleidende groepen georganiseerd.
Voorafgaand aan de eerste workshop zullen bij de verschillende actoren door middel van een enquête
en via persoonlijke benadering de bouwstenen voor de discussie worden verzameld.

Workshop 1(september2001)
In deze workshop worden voorbereid en bediscussieerd de:
onderzoeksvragen,
randvoorwaarden voor onderzoek,
organisatie informatie en voorlichting, en
begroting.
Belangrijkste resultaat van deze workshop is een gezamenlijk geformuleerde set van relevante
onderzoeksvragen.
In de hierna volgende periode tussen twee workshops zullen de resultaten van deze actie gebruikt
worden om verschillende contouren/scenario's en perspectieven/vragen/randvoorwaarden en onzekerheden van het proefbedrijf te schetsen. Dit zalgebeuren in voortdurend overleg met de verschillende
actoren. Hiervoor zal onder andere een interactieve website gemaakt worden, waar resultaten van de
eersteworkshop en daarop voortbouwende analyses gepresenteerd worden enwaarin betrokken actoren
input kunnen leveren voor workshop 2. Belangrijkste doel van deze tussenliggende periode is het toevoegen van de noodzakelijke transparantie aan het verloop van het samenwerkingsproces en het goed
in kaart brengen en oplossen van de problemen die het maken van een goede vergelijking tussen de
verschillende teeltwijzen met zich mee zaFbrengen.

De hieruit resulterende virtuele schets zal voorstellen omvatten ten aanzien van:
inrichting proefbedrijf (veld-, laboratorium-, bureau-onderzoek),
te onderzoeken GM-planten en teeltwijzen/gewasrotaties
eventueel virtuele analyse op basis van simulatieresultaten,
organisatie informatie en voorlichting
Deze schets zal tijdens de 2de workshop geëvalueerd worden.

Workshop2
Als antwoord op de geformuleerde set van relevante onderzoeksvragen en op basis van de evaluatie
van de schets van het proefbedrijf zal een plan voor concrete uitwerking gepresenteerd worden. Dit
plan zal in de tweede workshop door alle partners goedgekeurd moeten worden.

Go/nogo
Er zal een inschatting van de haalbaarheid van het concrete proefbedrijf gemaakt worden. Eind Fase 1
is een g o / n o go 1moment voor het project.

Tijdspad
Voorbereidingen en enquête, mei/juni 2001.
Workshop 1,september 2001.
Website opgetuigd met interactieve voorbereiding workshop 2, september/oktober 2001.
Workshop 2,december 2001.
Rapportage, december 2001/januari 2002.

Fase 2
Daadwerkelijke inrichting en inbedrijfstelling van het proefbedrijf. Operationalisering van de bevindingen van Fase 1. Het plan voor deze operationalisering is in de tweede workshop van Fase 1 door
participanten en klankbordgroep bekrachtigd.

Locatieen teeltwijzen
Er wordt in dit voorstel uitgegaan van een van de binnen Wageningen UR beschikbare proefbedrijven.
Gedacht wordt aan bedrijf van 30 - 50 ha. Op dit bedrijf zullen gewassen verbouwd worden in de
volgende teeltwijzen:
1. Geïntegreerd met GMO,
2. Geïntegreerd zonder GMO, en
3. Biologisch zonder GMO (optie).
Mogelijke criteria (te hanteren criteria uiteraard afhankelijk van resultaten Fase 1)voor de vergelijking
zijn:
1. kwaliteit en kwantiteit van de productie (o.a. in relatie tot voedselveiligheid);
2. continuïteit van de bedrijfsvoering (o.a. arbeid, bedrijfseconomische criteria);
3. duurzaam beheer van productiemiddelen (zoals kwaliteitsaspecten van de bodem);
4. schoon milieu (emissie van nutriënten en pesticiden);
5. risico's m.b.t. GM-gewassen (gene-flow, genetische diversiteit, biodiversiteit in het landbouwecologische systeem).
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In verband met vergelijkbaarheid en transparantie wordt het van groot belang geacht, dat het onderzoek op één bedrijf wordt geconcentreerd.

Communicatie en demonstratieactiviteiten
Verslag van activiteiten en vorderingen op de website.
Ontvangst van en discussie met journalisten, studenten, scholieren en andere belangstellenden.
Mogelijke koppeling aan onderwijselementen.

Workshop 3
Na twee jaar zullen de eerste voorlopige resultaten geëvalueerd worden in een gezamenlijke workshop
(de 3e van het project).

Go/nogo
De resultaten van workshop 3worden gebruikt voor een tweede go/no go beslissing.

Tijdsduurenbudget
Tijdsperiode nodig voor Fase 2wordt geschat op minimaal 4 groeiseizoenen. Dit is een minimale
periode, om een enkele (korte) gewasrotatiecyclus te kunnen onderzoeken.
De kosten bedragen per jaar voor:
- onderzoek
1.000 kf
bedrijfsvoering
1.000kf
coördinatie en communicatie 200 kf
Totaal
2.200 kf

4. Producten
Fase 1
•
•
•
•

Inrichtingsplan met breed draagvlak voor een proefbedrijf.
Communicatieplatform met belangrijkste actoren, o.a. website.
Informatiestroom van en naar de consument, overheid, industrie, maatschappelijke groeperingen.
Wetenschappelijk en populair artikel.

Fase 2
•
•
•
•
•

Kennis over milieu- en landbouwkundige effecten van de teelt van GM-gewassen vergeleken met
niet-GM-gewassen in geïntegreerde en eventueel biologische bedrijfssystemen.
Kennis ten behoeve van duurzaamheidverbeteringen van de NL landbouw.
Wetenschappelijke publicaties.
Bijdragen aan evenwichtige en inhoudelijke verdieping van het maatschappelijk debat over
landbouwbiotechnologie.
Demonstratiefaciliteiten en agrarische producten op verschillende wijze geteeld.
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5. Nieuwheidvanhetvoorstel
Dit type onderzoek is nieuw voor de Nederlandse situatie. Vergelijkbaar onderzoek is onlangs van start
gegaan in onder andere Engeland, Frankrijk en Canada. Reeds beschikbare resultaten en expertise uit
deze experimenten zullen bij de inrichting van het proefbedrijf en in het onderzoek gebruikt worden.

6. Start project
•
•

Fasel: april 2001
Fase 2: eerste experimenten 2002 (of 2003)

7. Intellectueel Eigendom
Voor Fase 1en 2 algemene beschikbaarheid van de resultaten voor het nationaal en internationaal
debat, m.a.w. geen eigendomsrechten op resultaten.

8. Projectorganisatie enbegeleiding
Plant Research International coördineert het project. Een projectgroep waarin alle betrokken instanties
(instanties genoemd op pagina 1)zitting hebben, neemt beslissingen ten aanzien van het opstellen van
onderzoeksvragen, onderzoeksuitvoering, data-analyse en communicatie van resultaten.
Er is een wetenschappelijke stuurgroep en een maatschappelijke klankbordgroep.
Projectorganisatie en projectbegeleiding: zie schema. De 'Projectgroep' is beperkt van omvang.

PROJECTGROEP
W-UR
C&B
PRI
PPO
DPW

WETENSCHAPPELIJKE
STUURGROEP

SBC
STAKEHOLDERS

MAATSCHAPPELIJKE
KLANKBORDGROEP

Stuurgroep en klankbordgroep geven advies en commitment voor activiteiten die door de projectgroep
ondernomen worden.

