
  
 

Motie ‘Woerden TTIP vrije gemeente’ 

 
De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 5 november 2015, 
 
overwegende dat:  
1. de EU en de VS onderhandelen over een nieuw handelsakkoord, the Transatlantic Tra-

de and Investment Partnership (TTIP) met  Investor State Dispute Settlement (ISDS) als 
een belangrijk onderdeel; 

2. ISDS in TTIP de weg vrij maakt voor Amerikaanse investeerders om Europese nationale 
overheden aan te spreken op hen niet welgevallig beleid en (nieuwe) wetgeving; 

3. ervaringen met ISDS in o.a. Canada, Zuid Afrika en Indonesië leren dat zulk  aanspre-
ken gebeurt in de vorm van (soms miljarden)claims wegens niet geëffectueerde winst-
verwachtingen; 

4. ISDS van invloed kan zijn op de besluitvorming over de gewenste intrekking van de 
voorgenomen winning van schaliegas in het Papekopveld; 

5. de gemeente Woerden het voortouw heeft genomen voor een bestuurlijk overleg 
op 15 oktober met o.a. alle bij het Papekopveld betrokken overheden; 

6. aangaande TTIP maatschappelijke bewustwording én verzet groeiende is in Nederland 
en andere lidstaten, blijkend uit o.a. de VPRO uitzending ‘Tegenlicht’ van zondag 4 ok-
tober 2015, nieuwsbrieven van o.a. Green Peace en FNV, internet en diverse petities; 

7. TTIP primair een aangelegenheid is op EU en nationaal niveau; 
8. gemeenten aan de genoemde overheidsniveau’s en aan hun inwoners een belangrijk 

signaal kunnen afgeven door zich te presenteren als TTIP vrije gemeenten; 
9. in ieder geval Amsterdam. Haarlem, Tilburg en Zaandam hebben zich tot TTIP vrije ge-

meenten hebben verklaard; 
 
van oordeel dat: 
1. grote claims van vooral Amerikaanse investeerders de politieke besluitvorming ten gun-

ste van vooral burgers en het milieu fors onder druk kunnen zetten; 
2. zulke druk democratische besluitvorming zal frustreren; 
3. de gemeente Woerden het signaal dient af te geven dat zij de geschetste mogelij-

ke/waarschijnlijke negatieve gevolgen van het ‘Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) niet acceptabel en zich daartegen te weer stelt; 

 
spreekt als haar mening uit: 
dat Woerden een “TTIP vrije gemeente” is en blijft; 
 
verzoekt het College om:  
Woerden vanaf heden in woord en geschrift te manifesteren als ‘TTIP vrije gemeente’, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
Jaap van der Does, LijstvanderDoes 


