
Geachte wethouder{s), leden van de gemeenteraad en alle andere aanwezigen,

we zijn hier vanavond naar toegekomen als burgers met een verzoek aan de
gemeenteraad.Het gaat over de misstanden in de palmolie industrie en de

,wellicht onbewuste, betrokkenheid van de gemeente weert in deze. Doordat zij
een zakelijke relatie onderhoudt met de Rabobank, die nog steeds de palmolie
industrie financiert, worden de misstanden in de stand gehouden.

we vragen de gemeente niet om van bank te veranderen, maar wel om de
Rabobank te vragen om te stoppen met het financieren van de palmolie industrie.

Wat is palmolie en wat zijn de misstanden?

Palmolie zit ongeveer 60% van alle samengestelde producten in de supermarkt
zoals pizza , koekjes, shampoo, wasmiddel etc. Het is olie gewonnen uit
oliepalmen die in een tropisch klimaat groeit rond de evenaar. Er valt goed geld te
verdienen met palmolieproductie door grootinvesteerders, want er is wereldwijd
veel vraag naar en de productiekosten zijn ogenschijnlijk relatief laag. waarom
ogenschijnlijk?, omdat de werkelijke kosten, de misstanden dusl níet in rekening
gebracht worden I

Wat zijn die misstanden?

1. vernietiging van tropische regenwoud oftewel de longen van de aarde. Elke 2

seconden wordt een stuk bos ter grootte van een voetbalveld geveld en een fors
deel daarvan gebeurt door de palmolie industrie.

2. de mensenrechtenschendingen. De plaatselijke bevolking die algeneraties lang
van het oerwoud leeft op een duurzame wijze, wordt veelal verdreven uit hun
woon-/leefgebied en verliest daarmee hun bron van inkomsten. Uit een hectare
tropisch regenwoud voorzien tientallen (tot honderden) mensen in hun
levensonderhoud. Een ha palmolie daarentegen levert werk/inkomen op voor 1

persoon. Zwaar en slecht betaald werk.

3. vernietiging van unieke flora en fauna m.n. de orang oetan wordt zwaar
bedreigd. sinds 1999 zijn er door ontbossing wereldw¡jd 100.000 orang oetans
gestorven.

De drie Nederlandse banken die nog steeds de PO industrie financieren, zijn: ABN
AMRO, RABOBANK en lNG. Deze drie banken financierden tussen 2010 en 2018
voor op zijn minst 4,9 miljard euro deze industrie.

op L7 oktober j.l. hebben we wethouder wendy van Eijk, bovengenoemde
informatie toegestuurd met het verzoek om de Rabobank te vragen te stoppen
met het financieren van de palmolie industrie.

Het antwoord op ons verzoek ontv¡ngen we op 13 november van Matjan van der
wielen, financieel adviseur/ondersteuner van de gemeente weert en luidde als
volgt: "De gemeente mengt zich niet in het beteid von bonken en ziet dus geen
reden om bonken op bovenvermelde kwestie te wijzen',.

onze mening als burgers is in deze anders, wij vinden namelijk het vorgende:
op het moment dat een gemeente geld heeft uitstaan bij een bank, financiert ze

in wezen indirect het beleid en de investeringen van die bank. Aangezien een
gemeente het belang van de burgers dient, zou haar beleid erop gericht dienen te
zijn de gezondheid van de burgers te bevorderen. Zoals we net uitlegden, leidt
financiering van palmolie industrie tot een versnelde opwarming van de aarde
met alle gevolgen van dien, ook voor de burgers van weertl Dit even los

benoemd hebbend van de lokale mensenrechtenschendingen en verlies van
unieke flora en fauna.ln die zin vinden wij in het kader van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de gemeente, het van belang dat ze in deze wél de
Rabobank aanspreekt op haar financieringsbeleid.

we hopen dan ook van harte dat een meerderheid van de raad ons verzoek
ondersteunt, zodat de wethouder alsnog de Rabobank vraa¡it te stoppen met
het financieren van de palmolie industrie.

De reacties van banken op dit verzoek is veelal: 'Wij financieren alleen RSpo
gecertificeerde palmolie bedrijven" En dat is op papier ook zol RSPO
gecertificeerde bedrijven zijn bedrijven die aan de overeengekomen milieu- en
duurzaamheidseisen moeten voldoen. ln de praktijk bl¡jkt echter dat de controle
op die bedrijven heel veel te wensen overlaat. Onderzoekgeeft aan dat bedrijven
die al 10 jaar niet aan de RSPo-eisen voldoen, maar wel als zodanig geregistreerd
staan, toch nog steeds door banken worden gefinancierd. En de misstanden dus
'þwoon" alsmaar doorgaan!

Meerdere Limburgse gemeenten gingen u al voor: Heerlen, Kerkrade, Simpelveld,
Vaals, Voerendaal, Valkenburg aan de Geul, Beeselen Gennep. Daarom spreken
wij nogmaals de wens uit: "Gemeente Weert, vraag de Rabobank te stoppen
met het financieren van de palmolie industríe."


