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Geachte Statenleden,  
 

Eerder deze maand hebben VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden hun visie 
gegeven op het MKB-programma van de Provincie Overijssel, met daarin o.a. 
aandacht voor de stikstofproblematiek. In deze brief vragen meerdere branches die 
geraakt worden door stikstof nogmaals aandacht voor de stikstofproblematiek. De 
knelpunten voor ondernemers omtrent stikstof blijven immers onverminderd acuut 

en penibel, en de roep om oplossingen daarmee urgent.  
 
De behandeling van het MKB-voorstel vormt nu de concrete aanleiding voor deze 
brief, maar we merken op dat de strekking en adressering veel breder is. De 
aanpak van de stikstofcrisis vraagt om inzet vanuit meerdere beleidsonderdelen. 
Denk aan de energiebesparingsopdracht, ruimtelijke ordening en de human capital 

agenda, maar ook economie. Wij ervaren met de instelling van de bestuurlijke 
regietafel en de werkgroep stikstof vanuit de Provincie Overijssel zeker een 
bereidheid om het integraal op te pakken. We zijn daar blij mee, maar er is meer 
nodig. De urgentie is -zoals gezegd- groot. 
 
Bedrijven in de bouw, de infra, de groenvoorziening, maar ook in de metaal 

hebben nu al te maken met de directe en indirecte economische gevolgen. Onze 
verwachting is dat dit verder zal toenemen. Veel Overijsselaars zijn werkzaam in 
deze bedrijven en dreigen hun baan te verliezen. Deze bedrijven hebben ondanks 
een zeer lage bijdrage aan de stikstofproblematiek (0.6% van de totale uitstoot 
komt door de bouw) op indringende wijze te maken met de stikstofproblematiek. 
Personeels- en continuïteitsproblemen zijn aan de orde van de dag, maar toch 

willen deze ondernemers wel aan de slag om hun steentje bij te dragen in het 
verduurzamen van de logistiek naar- en op de bouwplaats en het bouwproces zelf. 
Signalen van ondernemers wijzen er op dat we op dit moment nog maar aan het 
begin van een “stikstof-dip” staan.  
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Elke project dat vertraagt of niet wordt uitgevoerd heeft een economische waarde 
en vergroot de dip. Wij willen samen met u de negatieve effecten zo klein mogelijk 
maken. Dit in het belang van inwoners en bedrijven van de provincie Overijssel. 
 
Aanpak op meerdere sporen 
In onze aanpak zetten we in op meerdere sporen. Elk spoor heeft een eigen 

betekenis in het omgaan met deze crisis. Het eerste spoor is het op gang 
houden van het reguliere werk in de sectoren. Concreet gaat het dan om in 
de markt zetten van projecten en het naar voren halen van onderhoudsactiviteiten, 
waaronder onderhoudswerk voor natuurherstel. Met dit laatste realiseren we een 
dubbel doel: stikstof wordt direct aangepakt en het betekent werk voor bedrijven 
die elders niet aan de slag kunnen. We zijn hierover in gesprek met gemeenten en 

de provinciale werkgroep stikstof is begonnen met de gebiedsgerichte aanpak. We 
gaan uit van resultaat op korte termijn. 
 
Het tweede spoor gaat over opleiden, ontwikkelen en innovatie in de 
bedrijven. Een krachtig spoor, maar lastig in te vullen voor bedrijven die 
bedrijfseconomisch zware tegenwind hebben. Het MKB-programma kan hierbij 

helpen. Het programma wil een bijdrage leveren aan een vitale economie met 
weerbare bedrijven. Bedrijven die vanuit die weerbaarheid gaan helpen om  
maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dit investeringsprogramma biedt een 
goede kans om als markt en overheid belangrijke verduurzaming, een sterk MKB, 
het aanleggen van belangrijke infra en bouwen van huizen hand in hand te laten 
gaan. 

 
Wij vragen u om kaders mee te geven in de uitvoering door GS voor een tweetal 
zaken: 
1)  Investeer en ondersteun innovatie, opleiding en ontwikkeling in de bedrijven 

die worden geraakt door de stikstofcrisis en houd daarbij rekening met de 
bedrijfseconomische omstandigheden in die bedrijven. Verzoek aan GS om 

op korte termijn in overleg met het bedrijfsleven een regeling daarvoor te 
ontwerpen. 

2) Intensiveer MKB-vriendelijke aanbestedingen waarbij duurzaamheid 
zwaarder weegt dan (laagste) prijs, zodat de markt zelf kan blijven 
investeren in innovaties. Dit maakt het MKB inclusief, toekomstbestendig en 

weerbaar. Daardoor werken we verder aan circulaire infra, energie-neutrale 
woningen en verduurzaming van Overijssel. 

 
Onze doelen zijn hetzelfde als het motto waar dit voorstel mee start: “Samen 
bouwen aan Overijssel”. Dat bereiken we door samen te bouwen in Overijssel en 
gezamenlijk de uitvoering van deze plannen te monitoren.  
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Tot slot willen we u bij voorbaat danken voor uw aandacht en overwegingen met 

betrekking tot ons verzoek. Wij zijn natuurlijk altijd bereid nadere toelichting te 
geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans van Norel     Berthold van Benthem   

Voorzitter Bouwend Nederland Regio Oost Regiomanager Techniek  
Nederland Overijssel  

 
Laurens de Lange     Bas van Snippenburg   
Voorzitter VNO-NCW Overijssel   Voorzitter MKB-Nederland Oost 
 

Jan-Nico Reimink     Auke Sjoerd Tolsma 
Voorzitter Cumela afdeling Overijssel  Voorzitter Koninklijke Metaalunie  

Oost 
 

Johan Middelkamp     Philip van Nieuwenhuizen 
MKB-Infra, ledenvertegenwoordiger   Vice-voorzitter AFNL 

Overijssel  
 


