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Geachte mevrouw Schouten,
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, de federatie van mkb-branches in de bouw en
infrasector, krijgt vanuit veel leden-ondernemers signalen dat bouw- en infraprojecten
worden stilgelegd door de stikstofproblematiek. Het gaat om projecten die woningen, scholen
en zorginstellingen moeten opleveren, wegen berijdbaar moeten houden en als
bedrijfsgebouwen moeten dienen, maar ook om veel kleinere bouwprojecten.
Vanwege de uitspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
niet als basis voor toestemming voor onder meer bouwactiviteiten mag worden gebruikt,
dreigen honderden bouw- en infraprojecten vertraging op te lopen, worden er geen
vergunningen meer afgegeven voor (woning)bouw en zijn al tientallen verleende
vergunningen op basis van deze uitspraak ingetrokken door lagere overheden.
Vergunningen voor gebouwen en infrastructurele werken waarvan er nu juist heel veel nodig
zijn. Ons bereiken op dit moment berichten dat gemeenten reeds verstrekte
omgevingsvergunningen voor onder meer woningbouw intrekken omdat op basis van de
Stikstofuitspraak van de Raad van State nog een Aerius-berekening moet worden
goedgekeurd over de emissie van stikstof en de verspreiding door de lucht naar Natura-2000
gebieden. Gemeenten verwijzen dan naar het Aerius-rekeninstrument van de Rijksoverheid,
echter dit rekeninstrument is sinds de eerste week van augustus uit de lucht gehaald en nog
niet vernieuwd.
Op zich begrijpen ook mkb-aannemers in bouw en infra dat de stikstofuitstoot moet worden
teruggedrongen. Maar voor de bouw- en infrasector ontstaat er een problematische situatie,
mede gezien het nu al jaarlijks oplopend tekort aan woningen en achterstanden bij
infrastructurele projecten. Dit nog eens naast de momenteel hoge bouwkosten, de moeizame
aanbestedingsprocedures en de tekorten aan vakmensen. Uiteindelijk kan het ertoe leiden
dat de continuïteit van bouw- en infrabedrijven en -sectoren in gevaar komt en mkbaannemers failliet gaan.
Uit een recent sectorrapport van ABN-AMRO blijkt dat de bouw- en infrasector 14 miljard
euro omzet misloopt in de komende vijf jaar als gevolg van de uitspraak van de Raad van
State. Volgens ABN-Amro gaat het om negen miljard euro omzet aan infraprojecten en 5
miljard aan bouwprojecten. Een desastreus gevolg voor de bouw- en infrasector, terwijl de
sector slechts voor een zeer klein deel van de uitstoot verantwoordelijk is.
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En in de berekeningen van ABN-Amro zijn nog niet meegenomen de kleinere projecten,
zoals dakkapellen en vergunningplichtige verbouwingen, waarvoor gemeentelijke overheden
op dit moment geen vergunning verlenen uit angst dat tijdens de (ver)bouw tijdelijk de
stikstofuitstoot (onvermijdelijk) wordt vergroot.
Aannemersfederatie Nederland vindt dat moet worden voorkomen dat bovenstaande
projecten langdurige vertraging oplopen of zelfs helemaal gestaakt worden. De uitspraak van
de Raad van State brengt veel onzekerheid en onduidelijkheid over de voortgang van bouwen infraprojecten en zet een enorme rem op het werk in de bouw- en infrasector door de
onduidelijkheid over de voortgang. Die voortgang is voorlopig in handen gelegd van de
commissie Remkes die met een korte- en lange termijnadvies moet komen.
Deze rem op de sector lijkt desastreuse vormen aan te gaan nemen, terwijl er op dit moment
enorme investeringen, innovaties en capaciteitsuitbreiding nodig zijn in de sector om de
grote bouwopgave, de infrastructurele werken en de verduurzaming van de woningvoorraad
die het Kabinet ambieert, te kunnen realiseren.
Overigens wordt in het buitenland heel anders omgegaan met vergunningverlening op basis
van de stikstofuitstoot. Zo hanteren onze naaste buren in Duitsland bijvoorbeeld een
drempelwaarde voor vergunningverlening.
De Aannemersfederatie doet een dringend beroep op het Kabinet snel een eind te maken
aan de onduidelijke en problematische situatie voor de bouw en infrasector en roept u op om
op korte termijn met een noodoplossing te komen om woningbouw en infrastructurele werken
weer mogelijk te maken en duidelijkheid te verschaffen. U zou bijvoorbeeld –in overleg met
de commissie Remkes- met een noodmaatregel voor de bouw en infra kunnen komen, daar
deze sector slechts verantwoordelijk is voor een zeer geringe – en veelal tijdelijke - uitstoot
van stikstof.
Een snelle en eenduidige methode waarmee beoordeeld kan worden of projecten kunnen
doorgaan is daarbij ook van belang. Daarnaast zou een overzicht van maatregelen met
bewezen effect op stikstofdepositie kunnen helpen bij (nieuwe) projectplannen. Tenslotte kan
het niet zo zijn dat een tijdelijke toename van stikstofuitstoot als gevolg van bouwen een
reden is om niet te bouwen, anders kan er niets meer worden gebouwd. Zelfs geen dakkapel
of aanbouw.
Wij rekenen op een spoedig ingrijpen van uw zijde.
Graag bereid tot een nadere toelichting, tekent,
met vriendelijke groet,

R. Siertsema
Voorzitter
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