
 
 
Aan: de Minister-president  
 
 

woensdag, 6 juli 2022  
 
Onderwerp: Signalen en helpende hand van ondernemers omdat Nederland vastloopt 
 
 
Geachte Minister-president, Beste Mark, 
 
Vanuit het hele land bereiken ons veel signalen van ondernemers dat ons land op meerdere fronten 
vastloopt waar het gaat om verduurzaming, de aanleg van infrastructuur en bijvoorbeeld de bouw 
van nieuwe woningen.  
 
100 voorbeelden 
In de bijgevoegde brief vindt u zo’n 100 signalen en voorbeelden waar onze collega’s van VNO-NCW 
in de regio dag in dag uit op worden aangesproken door ondernemers van klein tot middelgroot en 
groot. De problemen lopen uiteen van het niet oplossen van het grootste fileknooppunt van ons land 
(de A58) tot 69 procent van de ondernemers in Brabant en Limburg die aangeeft binnen een jaar 
problemen te ervaren (o.a. met hun verduurzaming) door de netcongestie. 
 
Nieuwe vormen van samenwerken 
Wij denken dat op alle niveaus (Rijk, Provincies en gemeenten) sneller knopen doorgehakt moeten 
worden en met meer oog voor de samenhang tussen de verschillende onderwerpen.  
 
We willen deze verantwoordelijkheid niet alleen maar uitbesteden aan onze overheid. Het zit in de 
natuur van ondernemers om te komen met oplossingen en ideeën. Die hebben zij ook voor de 
problemen ten aanzien van stikstof, het stroomnet, de traagheid van vergunningsprocedures. Laten 
we als bedrijfsleven en overheid op een nieuwe manier gaan samenwerken. Afgelopen weekend 
deed ik in NRC de overheid de suggestie om multidisciplinair te gaan samenwerken met strakke 
sturing op tempo en resultaat. Laten we de bedrijven daar onderdeel van maken! 
 
Met nieuwe vormen van publiek-private samenwerking kunnen we verrassend ver komen en veel 
problemen sneller oplossen, denken wij. Wij komen daarom graag met een selectie van ondernemers 
uit het hele land bij uw Kabinet langs om deze signalen en de gezamenlijke aanpak ervan te 
bespreken.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW    
 
NB. Een afschrift van deze brief gaat naar de Ministers van EZK en voor K&E   

 
 
 


