
Het Rijk wil de komende jaren de gaswinning terugbrengen tot nul. Dat gebeurt al op korte 
ermijn bij de gaswinning in Groningen. Maar ook de overige velden – ook wel de kleine t

velden genoemd- zullen afgebouwd gaan worden.  
 
Er zijn volop nieuwe ontwikkelingen die andere energiebronnen mogelijk maken. Deze zijn 
in een stroomversnelling. Dat is maar goed ook. Immers de klimaatrapporten die na het 
Klimaatakkoord van Parijs zijn verschenen, geven alarmerende informatie. Het ligt daarmee 
n de rede dat ook in de overige velden de afbouw van de winning sneller zal gaan i

plaatsvinden dan nu verwacht wordt.  
 
De winning in deze overige velden is in handen van het Canadese bedrijf Vermilion. Echter, 
er staat een handelsverdrag met Canada op stapel: het CETA-verdrag. En een van de 
gevolgen daarvan is dat het Canadese bedrijf Vermilion na ondertekening van dit verdrag 
een schadeclaim bij de Nederlandse overheid kan neerleggen wanneer dit bedrijf door 

esluitvorming in Nederland, minder gas kan gaan winnen. En daarmee ook minder winst b
kan maken.  
 
Het besef dat Vermilion een schadeclaim bij de Nederlandse overheid kan neerleggen, kan 

e besluitvorming van de Nederlandse overheid beïnvloeden. Het bedrijf kan zodoende d
druk zetten op de besluitvorming hier.  
 
Het is niet denkbeeldig dat de gewenste afbouw van de gaswinning hierdoor niet door kan 
gaan. Op deze manier wordt het democratisch proces van de Nederlandse overheid 
doorkruist door de bedrijfsbelangen van een buitenlandse onderneming. Onze democratie 

ordt hierdoor ondergeschikt gemaakt aan de bedrijfsbelangen van buitenlandse w
ondernemingen.    
 
Wij denken dat dit een uitermate gevaarlijke situatie schept. Instemming met het 
voorliggende CETA-verdrag zal daarmee het vertrouwen van burgers in de overheid 
chaden en zal de inwoners van Nederland schaden doordat gaswinning langer doorgaat of s

dat de kosten van de schadeclaim ten laste van hen gebracht worden.  
 
Dit geldt des te meer voor de inwoners van gebieden waar gas gewonnen wordt. Zij krijgen 
te maken met gaswinning die schades aan hun bezittingen (gebouwen of landbouwgrond) 
toebrengt. Voor hen is er nog steeds geen afdoende schaderegeling van toepassing. Sterker 

og, de Minister heeft een op zich goed advies van de TCCB over een schaderegeling naast n
zich neergelegd en laat een belangrijk deel van de schades bij de inwoners liggen.  
 

ortom, ik maak me grote zorgen. Ik vraag u dan ook om tegen het het CETA-verdrag te 
temmen.   
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et vriendelijke groet, 
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