
                  

                        
 

 

 

 

Van: Bouwend Nederland Regio Oost, VNO-NCW Midden, Cumela, Techniek   

 Nederland, Koninklijke Metaalunie. MKB-Nederland Midden, MKB-Infra en AFN.   

Contactpersoon Johran Willegers, adviseur Markt & Overheid, Bouwend Nederland regio Oost 

 t +31 (0)6 1274 5913 e j.willegers@bouwendnederland.nl 

Aan: Wethouders VNG Overijssel Platform Ruimtelijk Domein 

C.c.: Provincie Overijssel 

Datum: 18 december 2019 

Betreft: Inbreng m.b.t. lokale en regionale handvatten inzake stikstof/PFAS 

  

 

Geachte wethouders, 

 

Graag schrijven we u over de huidige stand van zaken met betrekking tot de PFAS- en 

stikstofproblematiek, handvatten om negatieve effecten verder te voorkomen en wensen die 

verder kunnen bijdragen aan het oplossen van dit grote probleem. 

 

Stand van zaken 

De stikstofcrisis raakt bouwers hard. De stikstofuitstoot van de bouwsector is 0.6 procent, 

waarmee de gevolgen van deze crisis onevenredig hard neerkomen bij de bouwbranche. Diverse 

bedrijven in de gehele keten staat het water aan de lippen en snelle actie is noodzakelijk.  

 

Brancheorganisaties trekken daarom nauw en gezamenlijk op, onder andere in de Overijsselse 

Regietafel Stikstof, omdat de problemen pijn doen bij alle partijen in de keten én in de sectoren 

waarvan projecten niet doorgaan. Tevens valt het effect niet te onderschatten van bedrijven die 

op dit moment wel plannen hebben maar deze niet aanmelden omdat er op dit moment niets mee 

gedaan kan worden. Op dit moment begeleiden we al ontslagen bij bedrijven en het Economisch 

Instituut voor de Bouw heeft berekend dat de grootste klap zelfs volgend jaar volgt. Het EIB 

verwacht dat het kabinet de belofte van 75.000 gebouwde nieuwbouwwoningen in 2020 bij lange 

na niet haalt. De verwachting voor 2020 is 60.000 woningen, voor 2021 ligt dit nog lager. 

 

De Spoedwet aanpak stikstof die nu door beide Kamers is aangenomen zou weer meer ruimte 

moeten bieden, maar de effecten hiervan via het stikstofregistratiesysteem kunnen nog een half 

jaar op zich laten wachten. Want een Natuurbeschermingswetvergunning kan dan wel verleend 

zijn, het kan nog zo maar een half jaar duren voordat de eerste schop de grond in gaat. Die 

vergunningen hebben een doorlooptijd van 13+7=20 weken. Daarna is er nog een periode voor 

bezwaar en beroep, en zitten er wettelijke termijnen aan aanbestedingsprocedures. Wij pleiten er 

dan ook voor om de afhandeling van beroepszaken te versnellen. Dit kan door het onder de 

Crisis- en Herstelwet te brengen. 

 

Handvatten voor nu 

Er zijn gelukkig ook andere handvatten waar u direct mee uit de voeten kunt. Ten eerste: haal 

onderhoud naar voren dat niet vergunningsplichtig is. Vaak ligt hier toch al een financiële 

planning voor en doordat het niet vergunningsplichtig is, hoeven er geen berekeningen op 

stikstofuitstoot plaats te vinden. Zo houden we werk in de markt dat ook snel van start gaat. 
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Richt (regionale) stikstofteams op die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, aanvragen 

snel kunnen oppakken en coördineer acties en wensen met provinciale stikstofteams. Dit team 

coördineert geplande en lopende plannen, projecten en aanvragen van omgevingsvergunning 

bouw, laat (controle)-berekeningen doen, adviseert initiatiefnemers en verstrekt aanbevelingen, 

doet voorstellen voor prioritering en verzorgt de interne- en externe communicatie. Neem dan bij 

projecten waar sprake is van de toename van stikstof ook al in de aanbesteding 

projectmaatregelen op waardoor stikstof vermindert. Betrek ondernemers al in de aanbesteding 

en inventariseer waar kansen liggen. Zo kunnen meer projecten doorgaan. 

 

Het kabinet besloot de PFAS-norm voor toepassingen van boven- en onder grondwaterniveau 

(kelders/riolering) bij te stellen naar 0,8 (PFAS) respectievelijk 0,9 (PFOS) µ/ks d.s. Een positieve 

eerste stap. De VNG heeft in dit kader een akkoord met de minister gesloten waarbij het 

uitgangspunt is dat de norm van 0,8 µ/kg d.s. als ondergrens geldt. We hopen dat uw gemeente 

deze ondergrens hanteert, of de norm naar boven bijstelt als de achtergrondwaarden in uw 

gemeente bekend zijn. Overigens blijft punt van zorg het achterwege blijven van een adequate 

norm voor toepassing van grond onder oppervlaktewater en in diepe plassen. 

 

Indien u knelpunten ervaart, of tegen onduidelijkheden over het nieuwe kader aanloopt, 

verzoeken wij u hetzij via VNG contact te leggen met de Taskforce stikstof, hetzij uw vraag neer 

te leggen bij Bodemplus. Bovendien kunt u gebruik maken van de Vliegende Brigade die door 

minister Van Veldhoven is ingesteld. 

 

Het is van belang om zo snel mogelijk de bodemkwaliteitskaarten (BKK) in uw gemeente te 

actualiseren op PFAS. De minister heeft een versnelde besluitvormingsprocedure in het leven 

geroepen om de BKK’s vast te stellen. Wij roepen u op van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

 

Oplossingen op lange en korte termijn 

De beste, en ook snelle manier om verdere ontslagen tegen te gaan, projecten weer op gang te 

krijgen en lange procedures te voorkomen is het instellen van een drempelwaarde. Onze 

organisaties hebben hier vanaf het begin al om gevraagd.  

 

Ook de Raad van State onderstreept dit standpunt nu en zegt: “Een sector als de bouw draagt 

voor 0.6 procent bij aan de stikstofdepositie. Tegelijkertijd vertegenwoordigt die sector 

onmiskenbaar een groot algemeen belang. Waar de bijdrage van zo’n sector aan de 

stikstofdepositie relatief (zeer) gering is, zal een vrijstelling gebaseerd op drempelwaarden ook 

niet snel voor een grote toename van deposities zorgen en daarmee ook minder snel leiden tot 

aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura2000-gebieden. Tegelijkertijd is de winst in 

het kader van het algemene belang waarschijnlijk groot.” 

 

Een drempelwaarde voor bouw- en infraprojecten kan en mag dus. Deze drempelwaarde kan ook 

gebiedsafhankelijk worden gemaakt. Deze kan snel per ministeriële regeling per gebied worden 

ingevoerd. Zo kan gefaseerd en bovenal snel een maatwerkdrempelwaarde worden ingevoerd. Wij 

vragen om in uw contacten met bijvoorbeeld uw politieke partij, de VNG ofwel andere verbanden 

als bijvoorbeeld de G40 deze belangrijke oplossing van de drempelwaarde onder de aandacht te 

brengen en uw gemeente zich aan dit doel te laten committeren. 

 

De komende jaren is robuust en afdwingbaar natuurbeleid gecombineerd met extra budget nodig, 

wil een drempelwaarde voor projecten houdbaar blijven. Anders leggen we alleen noodverbandjes 



                  

                        
 

 

 

aan. Het lukt dan misschien om het stikstofprobleem voorlopig te tackelen, maar daarna zal óf 

stikstof, óf een andere stof weer voor problemen zorgen. Er moet meer zekerheid komen dat de 

instandhoudingsdoelen gehaald worden, met een perspectief op wanneer dat gebeurt. Stel extra 

budget voor natuurbeheer en -herstel beschikbaar en doe dit gezamenlijk met Provincies en Rijk. 

 

Kortom vragen wij u: 

Met betrekking tot stikstof 

• Sta achter de noodzaak voor een snelle drempelwaarde voor bouw- en infraprojecten, 

eventueel via een gefaseerde gebiedsgerichte aanpak, draag dit uit naar relevante 

partijen en betrek de relevante branches bij invulling van de gebiedsgerichte aanpak; 

• Haal niet-vergunningsplichtig onderhoud naar voren om werk in de markt te houden; 

• Stel extra budget beschikbaar voor natuurbeheer en -herstel; 

• Houdt rekening met de onzekerheid bij veel bedrijven en de ontslagen die al vallen, in 

vergelijking met slechts 0.6 procent bijdrage aan de stikstofuitstoot; 

• Wees bewust van het feit dat ondanks de reeds genomen besluiten en nieuw beleid de 

urgentie nog hoog is en dat vergunningverlening niet betekent dat morgen de schop de 

grond in gaat; 

• Richt stikstofteams op en kijk al in de aanbesteding naar het nemen van 

projectmaatregelen die de stikstofuitstoot doen afnemen. 

 

Met betrekking tot PFAS 

• Hanteer als ondergrens de landelijke achtergrondwaarde van 0,8µ/kg d.s., indien er geen 

achtergrondwaarde in uw gemeente bekend is; 

• Update zo snel mogelijk de bodemkwaliteitskaarten in uw gemeente, al dan niet gebruik 

makend van de versnelde procedure;   

• Maak indien nodig gebruik van de door de minister ingestelde gremia en procedures, zoals 

de Taskforce PFAS, Vliegende Brigades en de hierboven genoemde versnelde procedure. 

 

Het voorkomen van ontslagen bij ondernemers, meer woning- en utiliteitsbouw en goede 

infrastructuur zijn een gezamenlijk belang van gemeenten, provincies en de bouw. Wij hopen dat 

we samen met u met bovenstaande punten aan de slag kunnen om verdere problemen te 

voorkomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hans van Norel      

Voorzitter Bouwend Nederland Regio Oost  

 

Laurens de Lange      

Voorzitter VNO-NCW Overijssel 

 

Jan-Nico Reimink 

Voorzitter Cumela afdeling Overijssel 

 

Berthold van Benthem    

Regiomanager Techniek Nederland Overijssel, 

Gelderland, Limburg 

 

Bas van Snippenburg 

Voorzitter MKB-Nederland Oost 

 

Auke Sjoerd Tolsma  

Voorzitter Koninklijke Metaalunie District Oost 

 

Johan Middelkamp 

MKB-Infra 

 

Philip van Nieuwenhuizen 

Bestuurslid Aannemersfederatie Bouw en Infra  


