
1

, ir. 

From: , drs. 

Sent: donderdag 8 augustus 2019 16:53

To:

Subject: FW: EFSA PSN consultatie Bee Guidance - opdracht voorbereiding inbreng

  

  

Van: , ir. ing.   
Verzonden: donderdag 8 augustus 2019 16:41 

Aan: , ir. ; , dr.  
CC: , drs.  

Onderwerp: RE: EFSA PSN consultatie Bee Guidance - opdracht voorbereiding inbreng 

  

, 

  

Dank voor het werk zover. 

Net met  overeengekomen dat  er maandag nog 3 of 4 uur in kan stoppen op beleidsuren. 

  

Gr en bvd  

  

Van: , ir.   

Verzonden: donderdag 8 augustus 2019 16:23 
Aan: , ir. ing. ; , dr.  

Onderwerp: FW: EFSA PSN consultatie Bee Guidance - opdracht voorbereiding inbreng 

Urgentie: Hoog 

  

Hoi  en , 

  

Ik heb al een hoop commentaar opgenomen. Omdat er ook ruimte is om commentaar te geven dat niet specifiek op het 

mandaat ingaat, heb ik er ook andere dingen ingezet die uitvoering van de guidance nu bemoeilijken, en niet alleen 

maar het oude commentaar, dat over het algemeen toch erg generiek was en veel inging op zaken die nu met het 

mandaat aangepakt worden.  

  

Het was een hoop werk. Ik heb er nu al 8.5 uur aan besteed. Er was 8 uur gepland.  

  

, het zou goed zijn als  ook nog kan kijken. Is daar tijd voor?  

  

Het document is niet heel handig, maar dat komt omdat ik de volgorde en vragen van het EFSA formulier heb 

overgenomen, maar niet de invulboxen zelf want daardoor crashte het document steeds. Ik hoop dat jullie er zo uit 

komen. In het definitieve document naar LNV moeten we maar met een ander lettertype of zo werken…  

  

Stakeholder and MS consultation EFSA Bee guidance - Ctgb August 2019  

  

Groeten  

  

  

Van:   

Verzonden: 24 July 2019 12:38 
Aan: , drs. ; , ir. ing. ; , ir. ; , dr.  
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Onderwerp: EFSA PSN consultatie Bee Guidance - opdracht voorbereiding inbreng 
Urgentie: Hoog 

  

Beste allen, 

  

EFSA heeft een consultatie geopend voor de EFSA Bee Guidance 2013 via de PSN, dus gericht op de risk assessors. Dit 

dient als input voor het herzieningsproces van dit GD. Deadline is 6 september. Zie bijgevoegd de mail van EFSA.  

  

Het proces: 

• Beleid informeert LNV vast dat de consultatie loopt. 

• Ecotox bereidt inbreng voor, vanuit perspectief risicobeoordeling. Ik heb in overleg met  een taak in 

GRIP gezet voor de volgende bucket. Deadline is 12 augustus einde dag. 

• Beleid stemt inbreng af met LNV. Vanwege gevoeligheid moet LNV op de hoogte zijn van de inbreng. 

• Beleid maakt een notitie voor MT (20-8) en College (28-8). 

• Na besluit College op 28-8 kan de inbreng dan door ecotox via de EFSA-website worden ingebracht. 

• Tijdschrijven op E2 o.v.v. Consultatie EFSA Bee GD 

  

Opdracht ecotox: 

We hebben al eerder commentaar geleverd op dit GD: in 2013 bij de totstandkoming, in 2016,2017 en 2018 naar COM. 

Sommig commentaar was specifiek gericht op het GD (ander commentaar op het implementatieplan, dat is nu dus niet 

relevant). Met  en  afgesproken om het eerdere commentaar op het GD als basis te nemen: alles wat we 

eerder als commentaar op het GD hebben ingebracht en dat nog relevant is, dat moeten we nu weer opnemen, zoveel 

mogelijk de bestaande teksten hergebruiken. Waar nodig/nuttig kunnen we dit nog verder onderbouwen met 

argumenten, zoals we die in de notitie n.a.v. het FTM-artikel hebben opgesteld (bijv. over die benodigde hectares voor 

veldproeven). Het al eerder ingebrachte commentaar kan dan aangevuld worden met commentaar op basis van de 

ervaringen van ecotox met het GD. Maak s.v.p. helder onderscheid tussen al eerder ingebrachte punten en nieuwe 

punten. De consultatie is openbaar. Hou daar een beetje rekening mee bij het schrijven.   

  

Svp een document maken dat voorgelegd kan worden aan MT/College, maar later ook nog handig via het EFSA-systeem 

ingebracht kan worden.  

  

Ik heb de eerdere inbreng (voor zover ik die in beeld heb en beperkt tot de meest recente) + de FTM-notitie in DMS 

gezet. Hier svp jullie document plaatsen. De inbreng die we in 2013 hebben geleverd in de officiële EFSA-consultatie net 

voor de afronding van het GD kon ik zo snel niet vinden, maar die weten jullie vast zelf te vinden. Hier zitten mogelijk 

nog niet geadresseerde punten in. 

  

 is i.v.m. mijn vakantie contactpersoon. Ik ben er 22-8 weer. 

  

Alvast dank! 

  

Groet, 

 

5.1 2.e Woo

5.1.2.e Woo 5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Wo




