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Geachte mevrouw Van Berlo,  

 

 

Het is ons bekend dat in de Kamer al een aantal keer is gesproken over de 

onderhandelingen die gaan over TTIP. De inhoud van de brieven van de minister 

aan de Kamer is ons bekend.  

 

Deze gaan vooral over de communicatie naar burgers en organisaties over de 

voortgang van de onderhandelingen.  Ook is het ons bekend dat de VNG over de 

consequenties van een mogelijk akkoord periodiek overleg heeft met de minister. 

En dat VNG hierover ook in Brussel een actieve lobby voert om de belangen van 

gemeenten te waarborgen.  

 

Naar wij begrijpen is het de inzet van het kabinet om nadelige gevolgen van het 

akkoord uit te sluiten. Wij kennen het factsheet waar vanuit uw inbreng plaats heeft. 

 

Graag vragen wij u in dit kader aandacht voor een motie van de gemeenteraad van 

Haarlem over TTIP. Daarin geeft de raad aan zich zorgen te maken over de 

gevolgen van TTIP (zie bijlage de motie).   

Het college van Haarlem herkent zich in deze zorgen en vraagt u, in uw reeds 

lopende contacten over dit onderwerp met de minister en de Europese commissie,  

de zorgen ook namens Haarlem te uiten.  

Wij waarderen het dat u reeds actief bent om de gevolgen inzichtelijk te maken , te 

communiceren en ten opzichte van de huidige situatie te minimaliseren.   

 

Wij blijven graag actief op de hoogte over de vorderingen en vertrouwen erop dat 

het signaal van de gemeente Haarlem door VNG met direct betrokkenen personen 

en organisaties wordt betrokken.  
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Hoogachtend, 

 

 

 

Drs. J. Langenacker 

Wethouder Economische Zaken  

  

  

 

 


