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Onderwerp: bezorgdheid over vrijhandelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) 
 

De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 maart 2016 behandeld als 
agendapunt 15 motie vreemd aan de orde van de dag 
 
 
Constaterende dat:  De Europese Unie meer economische samenwerking wil aangaan met de Verenigde Staten en 

vice versa.  De Europese Unie in de afgelopen 3 jaar handelsverdragen heeft afgesloten met Peru, Colombia, 
Chili, Ecuador, Singapore, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, ACS landen (79 landen uit Afrika, Caribische 
gebied en Stille Oceaan) en binnenkort met Japan en Canada.  De Europese Commissie unaniem het mandaat van de 28 Europese lidstaten heeft gekregen om 
te onderhandelen over een vrijhandelsverdrag (TTIP) met de Verenigde Staten, het zogenaamde 
‘right to regulate’.  De Europese Commissie nu al 2 ½ jaar bezig is met deze onderhandelingen om tot een 
vrijhandelsverdrag (TTIP) tussen Europese Unie en de Verenigde Staten te komen.  Alle Europarlementariërs de mogelijkheid hebben om de Europese Commissie op inhoud bij te 
sturen tot aan het eindresultaat van de onderhandelingen.  Over het afgeronde handelsverdrag door nationale regeringen, parlementen en het Europees 
Parlement gestemd moet worden. 

 
Overwegende dat:  Handelsverdragen zoals TTIP mogelijk de gemeente Heerhugowaard kunnen beïnvloeden.  De Europese normen en standaarden het uitgangspunt zijn in het handelsverdrag TTIP.   Duidelijk in kaart dient te worden gebracht welke gevolgen TTIP voor lokale ondernemers, 

multinationals en investeerders heeft.  Er bepaalde mechanismes in het TTIP handelsverdrag zijn voorgesteld die mogelijk negatieve 
effecten tussen bedrijven en overheden kunnen veroorzaken; geschillen tussen investeerders en 
staten (ISDS) kunnen buiten de rechterlijke macht om beslecht worden waarbij vigerende 
Europese of nationale regelgeving in het geding kunnen komen.  Vrijhandelsakkoorden geen instrumenten mogen zijn om de Europese, nationale, regionale of 
gemeentelijke wetgevingen te versoepelen of zelfs af te schaffen;  Het niet wenselijk is dat de beleidsvrijheid van de gemeente Heerhugowaard wordt beperkt door 
de VS of door andere landen waar de Europese Unie handelsverdragen mee afsluit.  Er een duidelijke maatschappelijke bewustwording en interesse/bewustzijn in Europa in deze 
genoemde handelsverdragen is ontstaan waarbij transparantie en terugkoppeling van informatie 
naar de burger als belangrijk wordt geacht. 
 
 

Spreekt uit dat:  Dat TTIP op duidelijke regels gebaseerde handel moet zijn; onduidelijke elementen die wellicht 
kunnen leiden tot negatieve effecten voor de lokale democratie, sociale Europese normen en 
standaarden, duurzame ontwikkeling, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom 
en cultuur dienen te worden voorkomen. 

 

 

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 

Besluit: AANGENOMEN 

 



 

 

 
Draagt de raadsgriffier van de gemeenteraad van Heerhugowaard op:  Om namens de Gemeenteraad de bijgevoegde brief toe te sturen aan de verantwoordelijke 

minister, leden van de Tweede Kamer, leden van het Europees Parlement en de Europese 
Commissie.   De Raad in kennis te stellen van verzending.  

 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
SP D66 Nederland Duurzaam Burgerbelang 


