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Onderwerp: CETA en Nederlands beleid

Geachte leden,
Recentelijk ontvingen wij een bericht van de Stichting GAS DrOvF (hierna te noemen
'de Stichting') met een afschrift van een brief die zij op 30 september 2019 aan de
leden van de Tweede Kamer gestuurd heeft. De Stichting komt op voor de belangen
van omwonenden van kleine gasvelden in het grensgebied van de provincies Drenthe,
Overijsselen Fryslán.
De Stichting maakt zich zorgen over de mogelijk negatieve doorwerking van het
CETA-verdragl op het Nederlandse beleid ten aanzien van de energietransitie. De
Stichting voorziet een versnelling van de energietransitie waardoor het mogelijk wordt
de gaswinning uit de kleine velden sneller af te bouwen dan nu voorzien. Het gas uit
een aantal van deze velden wordt gewonnen door het Canadese bedrijf Vermilion
Energy Netherlands BV (Vermilion). De Stichting stelt dat Vermilion voor gederfde inkomsten als gevolg van een vervroegde sluiting van deze gasvelden onder het CETAverdrag een schadeclaim kan indienen bij de Nederlandse Staat. Een dergelijke potentiêle claim zou dan de besluitvorming van de Nederlandse Staat negatief beïnvloeden. Daarmee worden volgens de Stichting de belangen van de burgers die zij
vertegenwoordigt ondergeschikt gemaakt aan de bedrijfsbelangen van een buitenlands bedrijf.

1

CETA: Comprehensive Economic and Trade Agreemeni tussen de Europese Unie en Canada
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Op 9 oktober 2019 hebben Provinciale Staten vanuit een vergelijkbare optiek als de
Stichting de bijgevoegde motie 2019-15 aangenomen.
Het is duidelijk dat er zorgen heersen omtrent eventuele gevolgen van het CETAverdrag, met name in relatie tot de (afbouw van de) gaswinning.

Wijvertrouwen erop dat internationale afspraken, zoals in dit geval het CETA-verdrag,
geen afbreuk zullen doen aan dit beleid of de uitvoering ervan. Wij verzoeken u echter
om u rekenschap te geven van de zorgen die er bestaan omtrent het CETA-verdrag
en daarom bij het ondertekenen van het verdrag aan te geven dat dit inderdaad niet
het geval zal zijn.
Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

(

voorzitter

Bijlage Motie 2019-15
md/coll.

Afschrift aan:
- de Stichting GAS DrOvF, p/a Krekensingel 24, 8332 ME Steenwijk
- Provinciale Staten van Drenthe
- lnterprovinciaal Overleg, Herengracht23, 2511 EG's-Gravenhage
- de leden van de Eerste Kamer, Postbus 20017,2500 EA 's-Gravenhage
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Motie CETA
Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 9 oktober 201g, ter behandeling
vreemd aan de orde van de dag.
Constaterende dat:
dit najaar in de Tweede kamer het vrijhandels- en investeringsverdrag CETA tussen de
EU en Canada wordt behandeld;
bij CETA vergaande rechten voor buitenlandse investeerders worden geintroduceerd,
alsmede een claimsysteem om mogelijke aantasting van die rechten aan te vechten;
CETA lokale overheden beperkingen op kan leggen als het gaat om het reguleren van
publieke voozieningen of het beschermen van mens, dier, milieu en klimaat, middels de
dreiging van (miljoenen)claims wegens gederfde inkomsten ;
in gemeenten en provincies met kleine gasvelden, het onder CETA moeilijker zal worden
om gaswinning te reguleren, te stoppen of te voorkomen, ook als er overlast of gevaren
door ontstaan.

-

-

-

Ovenregende dat:
dit verdrag vergaande consequenties heeft voor Drenthe, onder'andere voor het aldan
niet afbouwen van de gaswinning;
er in Drenthe gas wordt gewonnen uit verschillende kleine gasvelden door het Ganadese
bedrijf Vermilion en door ExxonMobil (als onderdeel van de NAM) dat via een Canadese
vestiging aanspraak kan maken op dezelfde rechten;

-

-

ons parlement het verdrag kan wegstemmen, of afdwingen dat het wordt verbeterd,
bijvoorbeeld door het claimsysteem eruit te halen.
Draagt het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe op om:
de mogelijke schadelijke gevolgen van het CETA-verdrag voor Drenthe onder de
aandacht te brengen bij het kabinet, het IPO en het parlement;
de Tweede en Eerste Kamer op te roepen om niet akkoord te gâan met CETA in de
huidige vorm.

-

En gaat over tot de orde van de dag.
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