MOTIE
Het ALGEMEEN BESTUUR van het Waterschap Brabantse Delta
in vergadering bijeen op 20 april 2016,

Constateert dat
1. De Europese Commissie op dit moment gesprekken voert met de regering van de Verenigde Staten van
Amerika over een vrijhandelsakkoord. (TTIP)
2. Er over de inhoud van dit concept akkoord veel discussie plaatsvindt op Europees, landelijk, regionaal
en lokaal niveau
3. Dat er gedurende de discussie en onderhandelingen nog ruimte is om de onderhandelaars te voorzien
van standpunten van belanghebbenden zoals lokale overheden / waterschappen.
4. Dat de Unie van waterschappen bij uitstek een orgaan is dat advies en standpunten van waterschappen
op landelijke niveau kan uitdragen.
5. Dat inmiddels meerdere waterschappen zich over dit onderwerp hebben uitgesproken en daarover de
Unie van Waterschappen hebben geinformeerd
Overweegt dat
1. Vrijhandelsovereenkomsten niet als breekijzer gebruikt mogen worden om lokale overheden zoals
waterschappen in het uitvoeren van hun publiek opdracht te beperken.
2. De onderhandelaars van het verdrag een mechanisme verdedigen waarbij geschillen tussen
investeerders en staten (ISDS) buiten de rechterlijke macht om door een apart arbitragetribunaal
beslecht kunnen worden. Overheden (ook lokaal) zouden daarbij direct overgeleverd worden aan de
zakenadvocaten van particuliere ondernemingen. Dat kan betekenen dat alle regelgeving (gezondheid,
milieu of technologie) die door een waterschap wordt goedgekeurd, aangevallen zou kunnen worden
door private bedrijven, die vinden dat deze regelgeving hun toekomstige winsten in het gedrang zal
brengen;
3. Een dergelijke juridische constructie de slagkracht en bevoegdheden van publieke overheden en dus
ook dat van WS Brabantse Delta zou inperken om publieke dienstverlening te waarborgen (bijvoorbeeld
schoon drinkwater, rioolwaterzuivering), om kwalitatieve criteria op te nemen in aanbestedingen door
overheden zoals WS Brabantse Delta
4. De verplichtingen van het akkoord bindend zouden zijn voor alle bestuursniveaus, waardoor WS
Brabantse Delta gedwongen zou kunnen worden om eigen initiatieven en beleid te wijzigen of zelfs te
annuleren ten gevolge van de ondertekening van dit akkoord;

Spreekt als haar mening uit dat:
Dat de ISDS clausule in het TTIP zoals het nu bekend is een bedreiging vormt voor het eigen
rechtsgebied van WS Brabantse Delta en schadelijk is voor regels van het waterschap omtrent,
milieu, gezondheid en landbouw.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur van het Waterschap:
Dit standpunt van het Algemeen Bestuur actief uit te dragen richting de Unie van Waterschappen als
ondersteuning in hun onderhandelingen op de daar voor geëigende plekken
en gaat over tot de orde van de dag

Henk Schouwenaars PvdA
Wieke Bonthuis Water Natuurlijk
Nellie Raedts natuurterreinen
…………
…………

