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Het is eigenlijk niet aan ons waterschap om zich TTIP-vrij te verklaren. We zullen nooit 
een vrijstaat worden als dat kleine dorpje in Gallië dat moedig weerstand bood. Onze 
fractie meet zich ook geen oordeel of een vrijhandelsverdrag in algemene zin een goede 
zaak is. Daar buigen andere gremia zich over. 
 
Over TTIP lopen de onderhandelingen echter nog. In die onderhandelingen zijn wij als 
waterschap formeel geen partij. Dat hoeft ons echter niet te beletten om als waterschap 
waar het onze verantwoordelijkheden, onze taken en ons beleidsveld betreft een klip en 
klaar signaal af te geven.  
 
De huidige opzet en vorm van TTIP en CETA bedreigen in de ogen van de fractie van 
Water Natuurlijk zoals gezegd het eigen rechtsgebied van ons waterschap aan en tasten 
de regels van ons waterschap omtrent milieu, gezondheid, landbouw, cultuur, 
intellectueel eigendom, privacy en sociale normen aan. Dat zijn zaken waar Water 
Natuurlijk pal voor staat. Aantasting van onze democratie zou onacceptabel zijn. En wat 
onze fractie betreft horen publieke diensten als water simpelweg niet thuis in een 
vrijhandelsverdrag.  
 
Wij hechten er aan dat ons waterschap deze zorgen glashelder overbrengt aan de 
partijen die daar wel over onderhandelen. In de motie die wij samen met PvdA, De 
Groenen, Partij voor de Dieren en de fractie Natuurterreinen hebben ingediend over 
TTIP wordt precies hiertoe opgeroepen. 
 
Motie van De Groenen over CETA ligt net iets anders. Over CETA zijn de 
onderhandelingen immers al over afgerond. Nu ligt alleen ratificatie door Europees (en 
waarschijnlijk) ons nationaal Parlement nog voor. Wij willen niet in hun 
verantwoordelijkheid treden, en ons uitspreken tegen CETA is formeel dus ook onzin, 
maar we zijn na beraad tot de conclusie gekomen dat ook in dat traject een signaal van 
ons waterschap belangrijk kan zijn. Daarom zullen wij deze motie steunen. 
 



 
UITSLAG STEMMING 
Tegen motie TTIP gestemd: VVD, Bedrijven (aangenomen) 
Tegen motie CETA gestemd: PvdA, CDA, VVD, Bedrijven, Natuurterreinen, Ongebouwd 
(verworpen) 
	


