
 

 

 
 
 
Motie Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag (TTIP) 
 
De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 10 november 
2016, ter bespreking en besluitvormende behandeling van het Voorstel tot het vaststellen van de 
Programmabegroting 2017 en tot het kennisnemen van de Meerjarenbegroting 2018-2021, 
 
Constaterende dat: 

 de Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen over een Trans-Atlantisch Handels- en 
Investeringsverdrag (TTIP); 

 de strekking hiervan zal zijn dat bedrijven zich veel minder hoeven te houden aan regels vanuit 
landelijke overheden en dus ook lokale overheden; 

 indien bedrijven zich benadeeld voelen op dit vlak, een extern tribunaal ISDS (Investor State Dispute 
Settlement) boetes kan opleggen aan overheden die kunnen oplopen in de miljarden; 

 er geen publieke consultatie heeft plaatsgevonden voorafgaande aan of tijdens de 
onderhandelingen aangaande dit verdrag; 

 bij het afsluiten van het TTIP de verplichtingen van dit  akkoord bindend worden voor alle 
bestuursniveaus, waaronder de gemeente Papendrecht en haar inwoners; 

Overwegende dat: 

 de gemeente Papendrecht mogelijk verplicht en gedwongen kan worden om eigen initiatieven en 
beleid te wijzigen of zelfs te annuleren ten gevolge van de ondertekening van het TTIP; 

 de potentiële negatieve gevolgen vooral op het vlak van gezondheid en milieu verontrustend zijn te 
noemen; 

 het van groot belang is om het beschermingsniveau van de  gezondheids- en milieunormen die 
gelden binnen de EU te behouden en het respect ervoor door de Europese en buitenlandse 
ondernemingen op de Europese markt gewaarborgd dient te worden; 

 de onderhandelaars van het TTIP-verdrag een mechanisme (ISDS) verdedigen waarbij geschillen 
tussen investeerders en staten door middel van arbitrage beslecht zouden mogen worden; 

 het onwenselijk is dat internationale vrijhandelsovereenkomsten als breekijzer gebruikt kunnen 
worden om Europese, nationale, regionale of gemeentelijke wetgevingen en/of verordeningen te 
versoepelen, aan te vechten of zelfs in twijfel te trekken; 

 de gemeente Papendrecht haar eigen democratische regels moet kunnen blijven vaststellen, zonder 
de dreiging van zulk een arbitragezaak; 

Verzoekt het College: 

 om op schrift aan de verantwoordelijke minister(s) te laten weten dat de gemeente Papendrecht 
tegen het TTIP verdrag  is; 

 om dienovereenkomstig een persbericht uit te laten gaan . 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ruud Lammers 


