Handleiding gentechvrije gemeente
Deze tekst is opgesteld door Milieudefensie in 2004 en aangepast door A SEED in 2007.

Deze handleiding kun je raadplegen wanneer je jouw gemeente wilt overhalen om zich tot
gentechnologievrije gemeente te verklaren. Zet gentechnologie op de politieke en
publieke agenda!
Dat begint meestal met een brief te sturen aan het gemeentebestuur (hierbij kun je gebruik
maken van de voorbeeld petitie verderop in deze reader).
Als je niet alleen een brief wilt sturen, maar ook wilt zorgen dat er wat mee gebeurt, lees dan
verder! Hoe zorg je nou dat gentechnologie op de politieke en publieke agenda komt? Hier
volgen een aantal tips.
Lobby bij de gemeente1
De politiek moet overtuigd raken dat het onderwerp op de officiële agenda moet komen te
staan. Benader dus bevoegden (ambtenaar, wethouder en raadslid). Wij adviseren om je vooral
op de gemeenteraadsleden te richten. Zij weten goed wat er in de gemeente leeft. Als eerste
zoek je natuurlijk de gemeenteraadsleden op waarvan je verwacht dat ze achter jouw
standpunt zullen staan. In dit geval is dat waarschijnlijk vooral bij GroenLinks en de SP. Daarna
is het zaak om ook de andere gemeenteraadsleden en het college van B&W van jouw idee te
overtuigen. Dit is mede het werk van het reeds overtuigde gemeenteraadslid.
Je kunt raadsleden vragen om de brief 'ter bespreking (in een commissie)' op de agenda te
zetten. Vaak wordt van brieven besloten of de inhoud van de brief verder in een commissie
behandeld moet worden. Daarbij spelen de gemeenteraadsleden een grote rol. Zij kunnen het
tijdens een raadscommissievergadering aankaarten en agenderen voor een commissie.
Gemeenteraadsleden kunnen het beste inschatten in welke commissie het onderwerp het beste
behandeld kan worden.
Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen vanaf de publieke tribune worden bijgewoond.
Ook is het mogelijk om spreektijd aan te vragen tijdens deze vergaderingen. Als het onderwerp
in de commissievergadering besproken wordt, krijgt de wethouder in die vergadering vaak de
opdracht van de commissie om een voorstel te formuleren. Dit voorstel wordt voorbereid door
zijn ambtenaren.
Tenslotte: het is handig om het overtuigde gemeenteraadslid bij jullie plannen te betrekken.
Wat kun je nog meer doen om de lobby te versterken?
Vorm een initiatiefgroep
Het is handig om mensen te zoeken die bijvoorbeeld ervaring hebben met perswerk,
organiseren, debatteren met politici, etc. Met een initiatiefgroep vergroot je het draagvlak van
de oproep aan de gemeente. De initiatiefgroep heeft daarom het liefst een brede
samenstelling, met vertegenwoordigers uit allerlei maatschappelijke hoeken. Denk aan:
(biologische) boeren, plaatselijke ontwikkelingsorganisaties, natuur- en milieuclubs, politiek,
cultureel werk, kerken).
Betrek andere organisaties: Je kunt proberen om andere (lokale) organisaties achter je
standpunt te krijgen. Hoe meer organisaties meedoen, hoe breder het draagvlak en hoe sterker
het initiatief komt te staan. Je kunt daarom een steungroep of een comité van aanbeveling
vormen.
Actie!
Je kunt ook laten zien dat je veel medestanders hebt door een handtekeningactie of een
opinieonderzoek. Je kunt ook een debat of een workshop organiseren.
Publiciteit
Trek aandacht met een actie, plak posters of schrijf berichten voor de regionale en lokale
media. Bedenk wat je wanneer wilt doen en welke middelen je daarvoor wilt inzetten. Voor het
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maken van een publiciteitsplan en het schrijven en versturen van een persbericht kun je
contact opnemen met A SEED. De mensen van de gentechcampagne kunnen je daarbij helpen.

Stappenplan
Stuur een brief op naar je gemeente, daarbij kun je gebruikmaken van de voorbeeldpetitie
(verderop in deze reader).
Bel de fracties om te vragen wat ze met de brief hebben gedaan, dan heb je direct een
aanleiding om verder te praten. In zo'n gesprek is het handig om de volgende dingen te
vragen:
Vraag wanneer je brief behandeld wordt in de gemeenteraad.
Vraag na of de brief in een commissie besproken gaat worden, en zo ja, welke commissie.
Vraag welke raadsleden er in die commissie zitten
3. Nu je weet wie er namens GroenLinks en de SP in de raadscommissie zit, kun je deze
mensen gaan bellen:
Overtuig ze van het belang dat de gemeente heeft bij een gentechnologievrij-verklaring
(gebruik argumenten uit de voorbeeldpetitie).
Vraag of ze interesse hebben om dit aan te kaarten tijdens de gemeenteraadsvergadering
wanneer jouw petitie behandeld wordt en vraag ze om zich in de raadcommissievergadering
hiervoor hard te maken.
Vraag wanneer dit in een commissievergadering besproken gaat worden of om jou op de
hoogte te houden wanneer dit gebeurt.
4. Organiseer een paar dagen voor de vergadering een publieksactiviteit, stuur een
persbericht of een ingezonden artikel in de lokale krant. Vraag spreektijd aan voor de
commissievergadering. Dat doe je door enkele dagen voor de vergadering aan de secretaris
van de commissie door te geven dat je bij het agendaonderdeel 'gentechnologie' het woord wil
voeren. Bespreek dit met het overgehaalde raadslid.
5. Na de vergadering vraagt de wethouder aan haar ambtenaren om een voorstel te
schrijven over dit onderwerp. Dit is een belangrijk moment om inhoudelijke input te geven.
Hiervoor kun je A SEED benaderen, of een workshop, studiemiddag of debat organiseren voor
ambtenaren en raadsleden. A SEED zou een spreker hiervoor kunnen leveren en kan
meedenken over de invulling. Nodig hier ook de pers voor uit.
6. Zorg in de aanloop naar het gemeenteraadsbesluit voor publiciteit en laat zien dat je
publieke steun hebt. Organiseer een (handtekeningen)actie en woon de vergadering bij.

