
Samen doorbouwen aan 
goede bereikbaarheid
Onze economie is meer dan een CBS-cijfer. De economie rijdt, rolt, vaart, vliegt en fietst. Het is de 
infrastructuur die ons in staat stelt handel te drijven, ons veilig houdt en ons, fysiek en digitaal, 
verbindt. Investeren in onze infrastructuur is investeren in de oplossing van veel maatschappelijke 
problemen. Of het nou gaat om het ontsluiten van onze nieuwe woonwijken, het klimaatbestendig 
maken van ons land, het robuuster maken van onze natuur of het soepel laten lopen van onze reis 
over fietspad, weg, water en spoor. Bovendien is de infra een trekpaard van onze economie. Een euro 
in infra verdient zich tot bijna drie keer terug. De overheid heeft hierin als grootste opdrachtgever 
een cruciale rol. De overheid is in de unieke positie deze sector in zijn kracht te zetten. Met een 
stabiele stroom aan opdrachten gaan de maatschappelijke en economische opbrengsten hand in hand 
en versterken elkaar. Een sector zonder grote conjunctuuruitslagen kan werken aan innovatie en de 
beperkt beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk inzetten. Een stabiele banen- en exportmachine 
is het prettige bijproduct. Los de tekorten op en zorg voor stabiliteit. Ons land verdient infrastructuur 
van topniveau. Het verdient zich vanzelf terug.  

1. Kies voor een structurele oplossing voor de 
stikstofproblematiek. De bouw wordt met een 
uitstoot van 0,6% van het totaal al bijna twee jaar 
onevenredig hard getroffen. Op korte termijn is 
het juridisch en ecologisch mogelijk en houdbaar 
om een vrijstelling in te stellen voor tijdelijke 
uitstoot. Dat betekent dat bij projecten alleen 
nog naar de gebruiksfase en niet meer naar de 
realisatiefase hoeft te worden gekeken. Hierdoor 
kunnen meer projecten doorgaan. Daarnaast moet 
op lange termijn het stikstofregistratiesysteem 
vereenvoudigd en opengesteld worden voor meer 
bouw- en infraprojecten en moet er een grotere 
toewijzing van beschikbare stikstofruimte voor 
infrastructuur komen.

2. Zorg voor extra en voorspelbare budgetten 
voor de Nederlandse infrastructuur: haal het 
beheer, onderhoud, de vervanging en vernieuwing 
(renovatie) van weg (inclusief fietsinfra), water en 
spoor naar voren. Wij pleiten daarom, samen met 
de Mobiliteitsalliantie, voor een structurele 
verhoging van de infrabudgetten van 3 miljard euro 
per jaar. Daarnaast moet er voor de lange termijn 
ook worden gekeken naar een goede vulling van 
het Mobiliteitsfonds. Als er meer activiteiten uit 
dit fonds kunnen worden gefinancierd, moet er 
natuurlijk ook meer geld bij. 

3. Gemeenten moeten extra geld voor infra krijgen 
via het gemeentefonds. Zo kunnen zij zij hun 
(wegen en fiets)infrastructuur op orde houden. 
Draag bij aan de verkeersveiligheid door een gelijke 
en  voor elke gemeente geldende APK in te 
stellen op infra bouwwerken. Zo is een een 
minimum onderhoudsniveau gegarandeerd. 
Elke gemeente verdient infra van topniveau. 
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4. Maak de infrastructuur in de stad klaar 
voor de mobiliteit van de 21e eeuw. De wens van 
de reiziger staat hierbij centraal, niet de wijze 
van vervoer.Geef Nederlanders voldoende 
fietsenstallingen, veilige fietsroutes en voetpaden, 
goed functionerende OV-stations en -verbindingen, 
voldoende hubs voor goederen- en personenvervoer 
en parkeergelegenheid. Maak de openbare ruimte 
in steden klimaatadaptief. 

5. Breng de ondergrond beter in kaart en voer 
meer regie op het beheer van de ondergrond, zodat 
versnippering en onduidelijkheid wordt voorkomen. 
Een toekomstbestendig energienet ligt, meer dan 
nu, onder de grond. Vaak is echter onduidelijk hoe 
de ondergrondse infrastructuur eruit ziet.

6. Toets hoe beleid rondom Zeer Zorgwekkende 
Stoffen uitpakt in de praktijk. Start daarom een 
uitvoeringsoverleg met betrokken branches, dat kan 
worden ingezet om wet- en regelgeving op voorhand 
aan de praktijk te toetsen.

7. De focus in aanbestedingen moet niet liggen 
op laagste prijs, maar op duurzame en circulaire 
oplossingen, de totale levensduurkosten en het 
langjarige rendement. Daarnaast moeten bouwers 
bij aanbestedingen tegemoet worden gekomen in 
inschrijfkosten. Het kost tijd en geld om een goede 
inschrijving te maken. Die kosten kunnen niet 
eenzijdig bij de bouwers worden neergelegd.
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