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Betreft: Motie gemeente Pekela - handelsverdrag TTIP 

Geachte heer, mevrouw, 

De gemeenteraad van Pekela heeft zich op 17 mei 2016, middels een door de meerderheid van de 
raad gesteunde motie, uitgesproken tegen het TTIP/CETA handelsverdrag. De motie is 
opgenomen als bijlage bij deze brief. 

Vervolgens is de motie verzonden naar de minister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelings
samenwerking in Den Haag, mevrouw L. Ploumen. In de brief aan de minister zijn de zorgen geuit 
van de raad van Pekela over de bedreigingen, vooral voor lokale democratie, voortvloeiende uit 
het TTIP/CETA verdrag. 

Door middel van deze brief breng ik de door de raad van de gemeente Pekela geuite zorgen, 
vooral daar waar het gaat om de lokale democratie, onder uw aandacht. De brief aan de minster 
en de motie zijn als bijlagen toegevoegd aan deze brief. 

Met vriendelijke groet, 

Raadsgriffier Pekela 
De heer W.E. Meffert 
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Betreft: Motie gemeenteraad Pekela betreffende het TTIP verdrag. 

Geachte excellentie, 

De gemeenteraad van Pekela heeft zich op 17 mei 2016, door middel van een motie gesteund 
door een ruime meerderheid van de raadsfracties (10 stemmen voor en 3 stemmen tegen), 
uitgesproken tegen het TTIP/CETA handelsverdrag. De aangenomen motie is toegevoegd als 
bijlage. 

De meerderheid van de raad is van mening dat het TTIP verdrag in zijn geheel en de ISDS clausule 
in het bijzonder een bedreiging kunnen vormen voor de lokale democratie in Pekela. Daarnaast 
kunnen beide zaken schadelijk zijn voor lokale regels betreffende sociale normen, milieu, 
economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom en cultuur. 

Met vriendelijke groet, 

Griffier Burgemeester 
De heer W.E De heer J. Kuin 

cc. archief 

i.a.a. De vaste Kamercommissie buitenlandse zaken, de VNG, de Raad van Ministers van de EU 
(Europese Unie), het Europees Parlement en de Europese Commissie. 
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MOTIE GEMEENTERAAD PEKELA 

» te behandelen in de raadsvergadering d.d. 17 mei 2016 
« Motie zorgen over TTIP en CETA 

constaterende dat 

' Momenteel achter gesloten deuren druk wordt onderhandeld tussen de Europese 
Unie, de Verenigde Staten - en dat in overleg met multinationals over een 
vrijhandelsverdrag: het TTIP; 

o een breed maatschappelijk debat wordt gevoerd over de mogelijke nadelen van 
het TTIP-verdrag en het daarmee vergelijkbare CETA-verdrag met Canada; 
overwegende dat 
a Het TTIP-verdrag het mogelijk zou kunnen maken dat geschillen tussen 
investeerders en staten in aparte tribunalen beslecht worden; 
o Alle regelgeving (sociaal, gezondheid, voedsel, milieu of technologie) die door de 
overheid wordt goedgekeurd, vatbaar voor claims van private bedrijven zouden 
kunnen worden; 
» Overheden die regels instellen om mens en milieu te beschermen door 

multinationals zouden kunnen worden aangeklaagd als deze bedrijven menen dat 
deze regels ten koste gaan van hun winsten; 

o Het van groot belang is om het beschermingsniveau van de sociale-, 
gezondheids- en milieunormen die gelden binnen de EU te behouden en het respect 
ervoor door de Europese en buitenlandse ondernemingen op de Europese markt te 
waarborgen; 

ù Bij het afsluiten van het verdrag de verplichtingen van het akkoord bindend 
worden voor alle bestuursniveaus en dus ook voor de gemeente Pekela; 

o De gemeente Pekela mogelijk verplicht en gedwongen kan worden om eigen 
initiatieven en beleid te wijzigen of zelfs de annuleren ten gevolge van de 
ondertekening van dit akkoord; 
o Vergelijkbare bezwaren ook gelden voor het CETA-verdrag; 

Spreekt uit dat: 

o TTIP/ Ceta in het algemeen en de ISDS clausule in het bijzonder een bedreiging 
kan vormen voor de lokale democratie in Pekela en schadelijk kan zijn voor lokale 
regels omtrent, sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, 
intellectueel eigendom, cultuur. 
-spreekt zich, dit alles afwegende, uit tegen het TTIP/ CETA- handels verdrag 
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Verzoekt het college, 

deze mening ter kennis te brengen van de minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking, de vaste kamercommissie voor Buitenlandse Handel 

en Ontwikkelingssamenwerking, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de 

Europese Commissie, de Raad van Ministers van de EU en het Europees 

Parlement; 

en gaat over tot de orde van de dag 
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