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Geachte gemeenteraadsleden,
Dit najaar zal het Nederlandse parlement waarschijnlijk besluiten of het instemt met het vrijhandels- en
investeringsverdrag CETA dat de EU met Canada heeft gesloten. Dit verdrag brengt grote beperkingen en
risico’s met zich mee voor veel van de 355 Nederlandse gemeenten en de 12 provincies van Nederland.
Denk aan beperkingen op het gebied van woningmarkt, gaswinning, regels rond vergunningen en
regulering van publieke voorzieningen. Elk beleidsterrein dat buitenlandse investeerders kan raken, heeft
te maken met de regels in CETA. Milieudefensie, FNV en Handel Anders willen u hier graag over
informeren aan de hand van bijgaande publicatie.
Dit verdrag is geen voldongen feit. Sterker nog, Nederland kan CETA weg stemmen, of afdwingen dat het
verbeterd wordt. Alle nationale parlementen van de EU moeten over CETA stemmen. Als één land
tegenstemt, dan is het afgelopen met CETA.
Nederland is één van de meest waarschijnlijke landen om de goedkeuring van CETA te voorkomen. Er zijn
maar drie fracties in de Tweede Kamer echt voor CETA. VVD, CDA en D66. PvdA twijfelt nog. De
ChristenUnie en alle andere partijen stemde in de vorige periode tegen de ondertekening.
Als we de PvdA overtuigen en zorgen dat de ChristenUnie vasthoudt aan zijn principes, dan komt er geen
meerderheid en kan Nederland voorkomen dat onze nationale en lokale democratie wordt aangetast door
CETA.
Wij denken dat u hier een belangrijke rol in kunt spelen. Roep de landelijke politici op om niet akkoord te
gaan met CETA zoals het er nu ligt. Dien moties in met die strekking, stuur uw wethouder op pad en
benader uw partijgenoten in de Tweede en Eerste Kamer.
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons op wijstoppenceta@milieudefensie.nl
Met vriendelijke groet,
Freek Bersch
Campagneleider Wij Stoppen CETA bij Milieudefensie
PS: Volg ook onze campagne op http://WijStoppenCETA.nl
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