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Christenunie GROENLINKS PvoA Velsen
Motie 2 van 2019
“vreemd aan de orde van de dag”
Aan de voorzitter van de raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mee, dat wij onder verwijzing naar artikel 41, Reglement van Orde, een
motie, met als onderwerp Brief aan banken stoppen financiering palmolie-industrie
indienen voor de raadsvergadering van 28 maart 2019.
De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen constateert dat:
• ING, Rabobank en ABN AMRO betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector^
• in de afgelopen acht jaar deze banken door hun financiering van 4,9 miljard in verband
te brengen zijn met 118 misstanden op palmolieplantages van veertien producenten;
• bij de industriële palmolieproductie daarnaast stelselmatig grove mensenrechten
schendingen zijn geconstateerd:
• tropisch regenwoud wordt gekapt en land wordt gestolen van lokale gemeenschappen:
• ontbossing een grote invloed heeft op het klimaat omdat bomen CO2 vasthouden en
door het kappen van bos juist heel veel CO2 vrijkomt;
overwegende dat;
• de financiële diensten van de gemeente Velsen naast BNG verzorgd worden door ING;
• de gemeente Velsen maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel
heeft staan en dat dit in schril contrast staat met de geconstateerde
mensenrechtenschendingen in de palmolie-industrie:
• de gemeente Velsen in de eigen regio de CO2 uitstoot probeert te verminderen;
• de gemeente Velsen haar klantrelatie met de bank kan benutten om maatschappelijk
verantwoord ondernemen te bevorderen;
is van mening dat:
• moet worden voorkomen dat met geld van onze gemeente elders de CO2 uitstoot juist
wordt vergroot;
• moet worden voorkomen dat de gemeente Velsen bijdraagt aan de ontbossing in
Indonesië, Maleisië, Kameroen, Siërra leone, Nigeria of DR Congo;
en verzoekt het college:
• een brief te sturen aan de ING met de vraag te stoppen met de financiering, in welke
vorm dan ook, van de palmolie-industrie;
• de raad te informeren over de brief en de reactie van de bank;
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, '
Iskandar Sitompul,J3rctenDnks

Ben Hendriks, PvdA

Leen de Winter, Christenunie

Ewoud Kuin, D66Velsen
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