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Geacht College,  
 
In het kader van het vastgelopen stikstofbeleid willen we u langs deze weg namens VNO-
NCW Midden, MKB-Midden en Bouwend Nederland bijgaande brief van VNO-NCW onder de 
aandacht brengen. De brief is deze week aan het kabinet verstuurd. 
 
De strekking van de brief is dat het Kabinet wordt opgeroepen om snel met maatregelen te 
komen om uit de stikstofimpasse te komen. In de brief wordt onder andere ingegaan op een 
mogelijke bestuurlijk-juridische aanpak met, naar onze inschatting, houdbare juridische 
oplossingen. 
 
Om tot concrete oplossingen te komen die soelaas bieden voor alle betrokken partijen 
hebben we, naast de hulp van het Kabinet, ook uw hulp en inzet nodig in de Provincie. In 
gezamenlijkheid met u willen we zoeken naar gebalanceerde oplossingen voor deze urgente 
crisissituatie.  
 
Beoordeling aanvragen 
Wat op dit moment vooral belangrijk is voor ondernemers, is dat de beoordeling van 
vergunningaanvragen weer op gang komt. Hoe dan ook moeten de ondernemers van 
projecten die significante gevolgen hebben een passende beoordeling doen. We denken dat 
bij een fors aantal projecten er geen sprake van verslechtering zal zijn en dat deze projecten 
door kunnen gaan. Uitvoering van gebiedsgerichte maatregelen zullen op termijn 
vergunningverlening gemakkelijker maken, maar ondernemers en bedrijven willen intussen 
graag samen met bevoegd gezag aan de slag. Wij vragen u als Provincie dringend om 
ondernemers te ondersteunen bij deze complexe vergunningaanvragen en we vragen ook 
aan u om gemeenten te stimuleren ditzelfde te doen. 
 
No-regret overgangsperiode  
In de meegezonden brief staat o.a. dat Europa ruimte biedt voor een overgangsperiode. 
Daarom wordt voorgesteld om het inlassen van een no-regret overgangsperiode (van 
maximaal 3 jaar) waarin de vergunningverlening in de provincies weer op gang wordt 
gebracht door extra middelen voor herstelmaatregelen en bronmaatregelen.  
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Provinciale en gemeentelijke overheden hebben daarom substantiële steun nodig vanuit Den 
Haag om op competente wijze de achterstanden van beoordelen van vergunningaanvragen 
weg te werken. Door meetbare en duidelijke herstelmaatregelen in natuurgebieden één op 
één te koppelen aan nieuwe projecten ontstaat verder ruimte om te voorkomen dat 
economische activiteiten stilvallen. In de bijgevoegde brief worden, voor de 
overgangsperiode, zes oplossingspunten nader uitgewerkt.  
 
Het is bij u bekend dat volgens een inventarisatie van het kabinet op dit moment in 
Nederland meer dan 18.000 projecten op losse schroeven staan. De vergunningverlening 
rondom deze projecten is volledig stil komen te liggen. Dit raakt ook ónze Provincie op een 
harde manier. Diverse voorbeelden zijn de afgelopen weken al in de publiciteit beschreven.  
 
Als Provincie kunt u richting de Rijksoverheid het signaal afgeven waar voor u als Provincie 
de knelpunten zitten en waar deze mogelijk gaan ontstaan. Het helpt u als Provincie als er 
helderheid komt over de regels en de ruimte. Om dit te realiseren willen we vanuit onze 
regio’s samen met de Provincie in dit traject optrekken.  
 
Van onze achterbannen krijgen we door dat de werkvoorraad aan projecten door deze crisis 
inmiddels langzaam maar zeker opdroogt. En het gevolg daarvan is dat ondernemers 
keihard geraakt gaan worden. Dat is niet alleen slecht voor de ondernemers, maar ook voor 
de opgave die er bestaat op het vlak van de woningnood, verbreding van wegen, de file-
aanpak en het onderhoud en de veiligheid van infrastructuur. Dit leidt dan onvermijdelijk tot 
een nieuwe (bouw)crisis. Hierdoor dreigen hardwerkende Utrechters hun baan in de bouw en 
in andere gerelateerde branches te verliezen.  
 
Graag willen we daarom met u op korte termijn een overleg organiseren om te kijken of we 
samen stappen kunnen ondernemen om te komen tot concrete oplossingen. De urgentie bij 
ondernemers en bedrijven om tot een oplossing te komen is groot. Uitstel van een oplossing, 
zo vrezen we, kan leiden tot forse economische schade in diverse sectoren en dat moeten 
we zo snel mogelijk willen voorkomen met elkaar.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Rob Eradus   Joost Uytewaal  Arjan Putter 
Voorzitter VNO-NCW  Voorzitter MKB-Midden Voorzitter Bouwend Nederland 
provincie Utrecht      Randstad Noord 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Brief PAS van VNO-NCW t.a.v. MP Rutte en Minister Schouten 
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