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Onderwerp Statenbrief: 
Uitvoeren motie 90 “Stop CETA” 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Met deze brief informeren wij u over het uitvoeren van motie 90 “Stop CETA”.  
 
 
Voorgeschiedenis 
U heeft op 30 oktober motie 90 “Stop CETA” aangenomen. In deze motie spreekt u zich uit tegen het CETA-
verdrag en roept u het college op om deze mening over te brengen aan de Tweede Kamer en zich bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken te verzetten tegen CETA.  
 
Het CETA verdrag tussen de EU en Canada betekent het afschaffen van de heffingen op de handel in goederen 
en diensten en bevat ook maatregelen die investeringen stimuleren en beschermen.  
Het verdrag zal leiden tot groei van de economie en de werkgelegenheid. Anderzijds kunnen bedrijven de 
mogelijkheid aangrijpen om via het investeringshof overheidsbeslissingen aan te vechten die hun investering 
negatief beïnvloeden. Hierdoor zouden bestaande afspraken aangaande infrastructuur en milieu in het geding 
kunnen komen.  
 
Provinciale Staten hebben hierbij overwogen: 
- Investeringen van Canadese en veel Amerikaanse bedrijven in Nederland door CETA worden beschermd tegen 
overheidsbeleid dat hen benadeelt, waaronder beleggers die woningen opkopen, investeren in zorg; 
- Olie- en gasbedrijven en eigenaren van fabrieken schadeclaims kunnen eisen; 
- CETA de lokale beleidsruimte kan beperken, omdat gemeentelijk en provinciaal beleid in strijd kan zijn met 
CETA-afspraken over o.a. de rechten van buitenlandse investeerders, de verstrekking van vergunningen en de 
ruimte om publieke diensten te reguleren. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
Wij hebben de Tweede Kamer en het Ministerie van Binnenlandse Zaken middels een brief gewezen op het 
provinciale standpunt over CETA. 
 
 



 

  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De Tweede Kamer zal nog een besluit nemen over de implementatie van CETA, met het aanbieden van deze 
brief is de positie van de provincie overgebracht aan de Tweede Kamer en het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 
 
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties. 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 

Wij beschouwen de motie met het versturen van de brieven aan de Tweede Kamer en het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken als afgedaan.  

 

Op verzoek van het Europees Comité van de Regio’s is door de onderzoeksdienst van het Europees Parlement 

een rapport gepubliceerd over CETA met een focus op MKB’s en provincies/gemeenten. Dat is via deze link te 

vinden: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)644179. We 

verwachten dat dit rapport ook op Europees niveau tot discussie zal leiden. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij vragen u kennis te nemen van deze brief en motie 90 als afgedaan te beschouwen. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)644179

