
 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Er liggen grote maatschappelijke opgaven voor ons in de gebouwde omgeving. De komende jaren 

wordt daarom veel van de bouwsector verwacht: nieuwbouw van gemiddeld 75.000 woningen per 

jaar, verduurzaming van de gebouwde omgeving, uitbreiding en renovatie van onze 

infrastructuur. Dat vraagt veel van onze sector en onze bedrijven. Investeringen in onder andere 

opschaling en innovatie zijn nodig om de opgave aan te kunnen. Anderzijds zien onze leden dat 

de opgave met talloze onzekerheden is omgeven, zoals: 

 

- Het tempo van, budgetten voor en financierbaarheid/betaalbaarheid van de 

verduurzamingsopgave; 

- Het aantal bouwlocaties en afgegeven bouwvergunningen loopt terug; 

- Budgetten van Rijkswaterstaat schieten tekort en de risicoverdeling is uit balans; 

- Oplossingen voor de stikstofproblematiek zijn nog niet in zicht. 

 

Bedrijven staan momenteel op een kruispunt, waarbij zij kunnen kiezen tussen investeren in 

innovatie en groei, consolideren of anticiperen op een krimpende markt. Gezien de 

maatschappelijke opgaven is investeren in innovatie en groei wenselijk. De bovengenoemde 

onzekerheden maken echter dat een (te) beperkt aantal bedrijven deze keuze maakt. Om deze 

groep groter te maken is het nodig dat er een perspectief is van een markt die gekenmerkt wordt 

door continuïteit en langjarig stabiel beleid en waar goed afgestemd anticyclisch beleid kan 

worden ingezet als de economie inzakt.  

 

In de komende periode bepaalt u de inzet van uw fractie voor Prinsjesdag en de begrotingen voor 

2020. In deze brief willen wij een een aantal concrete suggesties doen die bijdragen aan een 

aantrekkelijk perspectief voor ondernemers in de bouw- en infrasector om te investeren in 

innovatie en groei. 
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Verduurzaming 

Bouwend Nederland is – op één punt van zorg na - positief over het Klimaatakkoord voor zover 

het de gebouwde omgeving betreft. Voor woningen is er een goede mix van maatregelen en 

stimuli en een haalbaar tijdspad. Voor ander vastgoed, zoals zorgvastgoed, bedrijfshallen, 

onderwijsgebouwen etc. ons inziens nog aanvullende stimuleringsmaatregelen nodig. Bedrijven 

kunnen gebruik maken van de Energieinvesteringsaftrek (EIA). Met een paar aanpassingen kan 

de regeling aantrekkelijker en effectiever gemaakt worden. Wij hebben de volgende concrete 

suggesties: 

 

- Ondernemers kunnen een subsidieaanvraag doen als maatregelen voor de verduurzaming 

van hun pand niet in de lijst met specifieke maatregelen staat. Door het pakket van 

maatregelen moet a) minimaal energielabel B worden bereikt en b) moet het label moet 

met minimaal 3 labels verbeteren. Wij stellen voor de laatste eis te schrappen of te 

versoepelen. Ook met 1 of 2 labelstappen kan de energieprestatie van een gebouw flink 

verbeteren; 

- De EIA is nu alleen beschikbaar voor ondernemingen met een winstoogmerk. Overwogen 

kan worden om deze ook open te stellen voor andersoortige aanvragers - bijvoorbeeld 

schoolbesturen - of voor deze doelgroep een soortgelijke regeling te ontwikkelen; 

- In 2019 is het aftrekpercentage in de EIA verlaagd van 54,5% naar 45%. Het zou een 

sterk – en bij de ambities passend – signaal zijn om het aftrekpercentage terug te 

brengen naar 54,5%. 

 

Het maatschappelijk debat aanschouwende zien wij ook grote zorgen rond verduurzaming, en dan 

vooral rond de betaalbaarheid. Recent onderzoek van het EIB1 toont aan dat bijvoorbeeld de 

aannames over kostenreductie in het Klimaatakkoord te optimistisch zijn. Om toch tot zo veel 

mogelijk kostenreductie te komen is hier ook weer langjarige voorspelbaarheid en continuïteit van 

de markt essentieel, gekoppeld aan een wijkaanpak met voldoende volume. Maar zelfs dan is de 

kostenreductie waar in het Klimaatakkoord vanuit wordt gegaan waarschijnlijk niet haalbaar. 

 

De startmotor, waarbij woningcorporaties grootschalig woningen gaan verduurzamen, is voor de 

korte termijn cruciaal en verdient daarom alle steun en aandacht, waarbij voldoende tempo in de 

voortgang goed bewaakt moet worden.  

 

Infrastructuur 

Rond onze infrastructuur spelen een drietal ontwikkelingen:  

- Uit diverse onderzoeken, van onder andere de Algemene Rekenkamer, blijkt dat extra 

middelen nodig zijn om de boeggolf aan uitgesteld en achterstallig onderhoud aan 

‘kunstwerken’ – bruggen, sluizen, viaducten en dergelijke – weg te werken. Daarnaast is 

een flink aantal kunstwerken aan het einde van de technische levensduur, en moeten 

worden gerenoveerd of vervangen. Uit een recent rapport van SWECO blijkt dat de 

maatschappelijke kosten van uitval van bruggen kunnen oplopen tot in de miljoenen. 

Extra investeringen zijn dus hard nodig; 

- Uit de afname van belangstelling van marktpartijen voor projecten van Rijkswaterstaat 

blijkt dat risicoverdeling en budgetten kritisch tegen het licht moeten worden gehouden. 

                                                
1 EIB, ‘Klimaatbeleid tegen het licht’, gepubliceerd 3 juli 2019 en te downloaden via 
https://www.eib.nl/publicaties/beleidsanalyses/klimaatbeleid-tegen-het-licht/  

https://www.eib.nl/publicaties/beleidsanalyses/klimaatbeleid-tegen-het-licht/
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Daarnaast is specialistische kennis bij opdrachtgever onmisbaar, zodat het goede gesprek 

tussen opdrachtgever en -nemer kan worden gevoerd op basis van gelijkwaardigheid. Wij 

pleiten er daarom voor dat het Rijk, samen met de sector, onderzoekt hoe we de kwestie 

van beperkte kennis en menskracht het beste kunnen ondervangen. 

- Het is van belang dat er nu actie wordt ondernomen om de relatie tussen opdrachtgever 

en –nemer toekomstbestendig te maken. De door Rijkswaterstaat ingezette route om de 

toekomstige opgave in kaart te brengen ondersteunen wij, maar wij spreken wel de wens 

uit om dit op korte termijn aan te pakken. Een voortvarend gezamenlijk traject is in het 

belang van opdrachtgever, opdrachtnemer én de Nederlandse weggebruiker. Wij hopen 

dan ook reeds dit najaar met Rijkswaterstaat hierover in gesprek te kunnen gaan. 

 

Deze drie ontwikkelingen leiden er toe dat er 1 miljard euro extra voor infrastructuur beschikbaar 

zal moeten komen. Bij voorkeur structureel, anders in ieder geval tot het einde van deze 

Kabinetsperiode.  

 

PAS/Stikstof 

Momenteel stagneren honderden bouw- en infrastructuurprojecten door het de facto vernietigen 

van het programma aanpak stikstof. Onze bedrijven worden geconfronteerd met overheden die 

bestemmingsplanwijzigingen en vergunningaanvragen stil leggen en die niet kunnen en willen 

aangeven hoe projecten alsnog – bijvoorbeeld door aanpassing, maatregelen of aanvullend 

onderzoek – door kunnen gaan. Als deze impasse niet snel wordt doorbroken zet dit de 

continuïteit van bedrijven in onze sector onder druk. Wij willen u nu al in overweging geven om 

middelen te reserveren voor ondersteuning van bedrijven – overigens niet alleen in de bouwsector 

– die in acute problemen raken.  

 

Arbeidsmarkt 

De noodzaak voor voldoende instroom in onze sector blijft de komende jaren een topic. Blijvende 

aandacht voor techniek in het onderwijs is noodzakelijk, met name in het basisonderwijs. Wij 

pleiten daarom voor voortgang van het Techniekpact en langjarige stabiliteit in de financiering 

hiervan. Zeker nu het Platform Betatechniek (voorheen vanuit OCW betaald) is gefuseerd met de 

instroomcampagne van de technische sectoren tot het Platform Talent voor Technologie, zullen 

wij samen met de overheid de interesse voor techniek moeten vergroten. Dat vraagt van alle 

partners, dus ook de overheid, commitment en financiële ondersteuning. 

 

Naast instroom van onderaf is zij-instroom een manier om arbeidskrachten gericht naar onze 

sector toe te leiden. Hiervoor levert de bouwsector zelf een grote inspanning. Wij vragen het Rijk 

om ondersteuning om de intersectorale arbeidsmobiliteit verder te faciliteren. Om potentiële 

werknemers vanuit andere sectoren te laten instromen in de bouw, is maatwerk nodig. Denk 

hierbij onder andere aan een assesment, coaching en soms taalcursussen. Dit past niet of slecht 

binnen de huidige bekostigingsstructuur van bouwopleidingen. Een bijdrage van €5.000,- vanuit 

het Rijk in de omscholingskosten zou het haalbaar maken om meer zij-instromers te kunnen 

opleiden voor een duurzame carriere in de bouwsector.  

 

Instroom en zijinstroom is ook nodig om energietransitie/verduurzaming van woningen te kunnen 

realiseren. In het kader van de Intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’ werken bouw en 

technische sectoren samen in de wijkgerichte aanpak, met overheid en scholen, om het lerend 
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vermogen te organiseren. Een bijdrage vanuit het Rijk zal helpen om voortvarend met deze 

aanpak aan de slag te gaan, zodat straks daadwerkelijk ‘meters gemaakt’ kunnen worden.  

 

Tot slot vragen wij uw aandacht voor de positie van ZZP’ers in de bouw. Zonder hen gaat het 

realiseren van de maatschappelijke opgaven niet lukken. Onder hen zijn veel vakmensen die 

bewust voor de rol als zelfstandige hebben gekozen. Wij zien dat er af en toe spanningsvelden 

ontstaan en de sfeer van schijnzelfstandigheid kan worden gewekt. Een belangrijke oorzaak 

hiervan is een maatschappelijke: veiligheid. Op een bouwplaats werken vaak diverse partijen 

tegelijk en door elkaar. Om een en ander veilig te laten verlopen, is het onvermijdelijk dat er 

aanwijzingen worden gegeven aan iedereen op de bouwplaats, dus ook zzp’ers. Idem geldt dit 

bijvoorbeeld voor de indeling van werkzaamheden. Wij zijn van mening dat het maatschappelijk 

belang in dergelijke gevallen moet prevaleren boven de letter van de wet. Daarnaast vragen wij u 

om bijzondere aandacht voor de unieke kenmerken van onze sector bij toekomstige wet- en 

regelgeving rond zzp’ers, waarbij het creëren van de mogelijkheid tot sectoraal maatwerk de 

voorkeur heeft. 

 

Tot slot 

Wij gaan de komende tijd graag met u in gesprek over bovenstaande onderwerpen. Wij hebben 

meer informatie om eventuele vragen te beantwoorden en denken graag mee over specifieke(re) 

oplossingen of eventueel dekkingsvoorstellen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Bouwend Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

Maxime Verhagen 

Voorzitter 


