T.a.v. Minister Van Nieuwenhuizen, Minister Van Veldhoven en Minister Schouten
26 november 2019

Onderwerp: Stikstof/PFAS - versnelling nu essentieel!
Beste Ministers,
Vandaag is het op de kop af twee weken geleden dat wij met u en de minister-president aan tafel
zaten in het Catshuis. Wij hebben dit overleg gewaardeerd. Een dag later -en exact twee weken na
onze actie op het Malieveld- liet u zien dat het u ernst was en kwam u met een eerste
maatregelenpakket om te proberen de bouw, het grondverzet en baggerwerk weer op gang te
brengen. Over dit pakket, en enkele tijdens de Catshuissessie gedane toezeggingen, hebben wij op
zes punten echter grote zorgen, die wij graag en vooral dringend onder uw aandacht brengen.
1. Het zand raakt op
Minister Van Nieuwenhuizen heeft in het Catshuis aangegeven dat de problemen rond de
zandwinning snel worden opgelost. Wij constateren alleen dat hiervan nog steeds geen sprake is. Zo
weten wij van zandhandelaren uit de regio Rijnmond dat nog steeds geen nieuw zand kan worden
gewonnen op de Noordzee, waardoor de levering aan nieuwe infraprojecten in de Randstad stilligt.
Straks gaan zij zand halen vanaf het IJsselmeer, terwijl zandwinning in de Noordzee (nabij Rotterdam)
zes keer minder stikstof en CO2 met zich meebrengt. Waar zijn we dan mee bezig in Nederland? Ook
voor de winning van zand uit diepe plassen is nog steeds geen oplossing. Hoe gaat u dit nu snel
rechttrekken? Twee of drie weken is in de politiek misschien ‘snel’, maar voor ons als ondernemers
kunnen een paar weken bepalend zijn voor ons voortbestaan!
2. PFAS; nu snel een werkbare norm!
Uiterlijk op 1 december komt er een nieuwe achtergrondwaarde voor PFAS op basis van
berekeningen van het RIVM. Dit heeft echt veel te lang geduurd en nodeloos vele honderden mkbondernemers zwaar op kosten gejaagd, onnodig bouw- en baggerwerkzaamheden stilgelegd en
geleid tot diverse ontslagen. Wij hebben inmiddels zelfs gezien dat het UWV extra mensen aanneemt
vanwege alle ontslagdrukte. Dit is toch onbestaanbaar? Het is dus essentieel dat de nieuwe PFASnorm werkbaar wordt voor grondverzetters, groenverwerkers en baggeraars. Juist daarover hebben
we zorgen. Ook de openstelling van rijksbaggerdepots helpt onvoldoende. Daar mag alleen zwaar
verontreinigde bagger naartoe en alleen RWS is daar een beetje mee geholpen. Essentieel is dus een
werkbare norm en wel zo snel mogelijk. Elke dag wachten is er nu één te veel. Het slot moet van de
deur, dit kan bovendien verantwoord.
3. Stikstof; Nederland overtreedt sinds juni het Europees-recht
Ons land interpreteert de EU-richtlijn veel strenger dan nodig. De Raad van State (RvS) zegt dat alle
projecten met stikstof een vergunning nodig hebben. Maar dat is in strijd met het Europese recht.
Ook koppelt u het lostrekken van de vergunningen aan generieke maatregelen om de
stikstofdepositie te verminderen. Ook dat beleid faalt en is feitelijk in strijd met de richtlijn. Het

Kabinet en de provincies handelen dus eigenlijk al sinds juni in strijd met de Europese
Habitatrichtlijn. Dit moet stoppen! Mocht de RvS bij haar standpunt blijven, dan moeten we naar het
Hof van Justitie.
4. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben last van koudwatervrees
Wij lopen in de praktijk elke dag aan tegen het feit dat op veel plekken in het land bij bestuurders en
ambtenaren onnodig onzekerheid is ontstaan. Op basis van de regels kan er nog altijd meer dan men
vaak denkt. Waterschappen als Delfland of gemeenten als Helmond, de Twentse gemeenten en
Amersfoort laten dit concreet zien. Op andere plekken gebeurt er echter nog steeds niks en bijt men
op een houtje. Hoe gaat u dus zorgen dat vliegende brigades doen wat ze moeten doen; de
vergunningverlening met spoed aan de praat krijgen? En wanneer is de nieuwe bodemkwaliteitskaart
voor alle gemeenten nu eens beschikbaar? Bij ons leeft sterk het gevoel dat de urgentie nog steeds
niet echt wordt gevoeld in uw politieke en bestuurlijke kringen. Dit is geen spelletje. Bedrijven staan
onnodig op omvallen, her en der vliegen er al mensen uit, die ook allemaal gezinnen achter zich
hebben. Hoe lang moet dit doorgaan?
5. Stop met pleisters plakken; een drempelwaarde voor stikstof is van nationaal belang
Ons is inmiddels duidelijk dat alleen een werkbare drempelwaarde (voor alles zonder significante
gevolgen) een echte oplossing is voor de stikstofproblemen waar wij nu de wrange vruchten van
plukken in de bouw. Zo’n drempelwaarde leidt er in Duitsland en België toe dat de bouw geen hinder
ondervindt. Dit kan ook hier en dit is inmiddels van nationaal belang geworden. Anders blijven we
‘pleisters plakken’ met een economisch crisis als gevolg.
6. Schade vergoeden
Zoals we u persoonlijk hebben verteld, leiden onze bedrijven nu al geruime tijd groot omzetverlies
door het wanbeleid van de overheid. Een fatsoenlijke schaderegeling lijkt dan ook niet meer dan
normaal en dit kan ook, zeker rond PFAS. Hoe denkt het kabinet dit te gaan doen?
Tot slot
Dit is een noodkreet van ondernemers die door willen, die hun mensen aan het werk willen houden,
die willen bouwen aan dit mooie land. Wij zien uit naar de maatregelen voor 1 december, maar het
mag -gelet op het voorgaande- duidelijk zijn dat we daar allerminst gerust op zijn en dat wij vinden
dat de Haagse raderen te langzaam draaien. Wij horen ook van steeds meer ondernemers dat hun
geduld opraakt. Zij willen liefst het land ‘platleggen’, om te onderstrepen hoe hoog de nood is. Wij en veel andere bedrijven- zitten daar niet op te wachten, maar een gewaarschuwd kabinet telt wel
voor twee om maar met een oudhollands spreekwoord te eindigen.
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