
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag, 18 juni 2020 

  
 

 

 
Aan de leden van VNO-NCW West, 

 

Morgen overhandigt oud-premier Jan Peter Balkenende namens het Nederlandse 

bedrijfsleven een verklaring aan minister Kaag en het kabinet, waarin gepleit wordt 

voor de ontwikkeling naar een schonere en inclusieve economie.  

VNO-NCW West ondersteunt deze verklaring van harte. Hoewel we bij het herstel van 

de coronacrisis in de eerste plaats kijken hoe we onze leden in nood kunnen helpen en 

faillissementen kunnen voorkomen. Morgen om 10.00 uur vindt u de integrale tekst 

van de verklaring op www.dsgc.nl. 

 

Investeringen 

Wij pleiten al enkele maanden voor het naar voren halen van investeringen bij 

gemeente, provincie en Rijk. Deze week verscheen een rapport van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, waarin staat dat er binnen tien jaar 845.000 nieuwe woningen 

nodig zijn, waarvan een groot deel in de randstad. De aanpak van de enorme 

woningbouwopgave wordt gecombineerd met investeringen in hoogwaardige mobiliteit 

én banen. Door de stikstof en PFAS-problematiek liggen veel bouwprojecten stil. VNO-

NCW schreef er een brandbrief over aan de Tweede Kamer. Wij vragen om de 

invoering van een stikstofdrempel, zodat bouwactiviteiten die met hun stikstofuitstoot 

onder de drempel blijven, zonder vergunning kunnen plaatsvinden. 

De COVID 19-herstelfondsen kunnen uitstekend worden ingezet voor de bouw van 

energieneutrale woningen. 

 

Stikstof 

VNO-NCW vraagt in de brandbrief ook om ruimte voor investeringen die de industrie 

en land- en tuinbouw kunnen verduurzamen. De leden van ons Groene Groeiers -

netwerk bieden oplossingen voor het stikstofvraagstuk en hebben om verschillende 

redenen vaak moeite om die oplossingen te implementeren en op te schalen. De 

overheid kan deze spagaat met goed beleid rechtzetten. Mocht u nog geen Groene 

Groeier zijn en oplossingen weten voor de stikstofuitdagingen (we hebben er vijf: 

bouw, landbouw, energie, industrie en natuur), meldt u zich dan aan op 

www.groenegroeiers.nl. 

 

Grote steden 

Amsterdamse ondernemers en culturele instellingen missen de nationale en 

internationale bezoekers enorm. VNO-NCW metropool Amsterdam spreekt bijna 

wekelijks met de gemeente en politiek over de hoognodige, maar uitblijvende 

investeringen in het aantrekken van die bezoekers en de zakelijke congressen die 

bijdragen aan de leefbaarheid en kwaliteit van de stad en haar bewoners. Een budget 

voor Amsterdam & Partners voor het maken van een plan voor een regierol zal leiden 

tot behoud van werkgelegenheid in de bezoekerseconomie. 

 

 

 

 

 

http://www.dsgc.nl/
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemers-sturen-brandbrief-naar-tweede-kamer-over-stikstofimpasse
http://www.groenegroeiers.nl/


Rotterdam zet in op de herstart van de stad. 'Rotterdam. Sterker Door.' is de 

grootstedelijke aanpak die stad, haven en regio erbovenop helpt en ervoor zorgt dat 

Rotterdam sterker uit de crisis komt. Er komt een investeringsbudget van 233 miljoen 

beschikbaar. VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond is actief betrokken geweest bij de 

totstandkoming van het herstelplan. 

 

Het gezamenlijk bedrijfsleven in Den Haag heeft 11 concrete adviezen voor de 

wederopbouw van de Haagse economie aangeboden aan de gemeente Den Haag als 

input voor het herstelplan van de gemeente. Op deze wijze wordt er door VNO-NCW 

Regio Den Haag proactief meegedacht en -gewerkt aan het economisch herstel. 

 

NOW 

De aanvullende voorwaarden voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor 

Werkgelegenheid (NOW) zijn onlangs bekend gemaakt door het ministerie van Sociale 

Zaken. We organiseren op 30 juni vanaf 16.00 uur een online bijeenkomst waarin 

Jeroen Veerman, voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland/eigenaar van H&S 

Adviesgroep, en Marco Veenstra, adviseur juridische zaken AWVN, praktische 

informatie geven over de aangepaste regeling. Er is gelegenheid tot het stellen van 

vragen. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen, kijk dan op www.vno-

ncwwest.nl/agenda. 

 

Het is goed om te zien dat er veel initiatieven zijn voor economisch herstel. Dat heeft 

het bedrijfsleven hard nodig. Het doet ons goed te zien dat de overheid open staat 

voor ideeën van ondernemers. De huidige fondsen zijn nog niet voor alle industrieën 

toepasbaar. Ziet u mogelijkheden en heeft u ideeën waar herstelfondsen in uw branche 

inzetbaar kunnen zijn, laat het ons weten. Wij brengen deze ideeën graag ter tafel bij 

de gesprekken die wij voeren met bewindspersonen en lokale bestuurders. Dit is waar 

we het geluid van onze leden kunnen laten horen voor het herstel van het 

ondernemersklimaat in de regio. 

 
Hartelijke groet, 

  

VNO-NCW West 
 

Audrey Keukens, 

voorzitter 

Kim Boersma, 

directeur 

  

 
 

    

             

 

https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/sterker-door/
https://economicboardthehague.org/nieuws/adviesrapport-met-11-adviezen-om-haagse-economie-uit-coronacrisis-te-helpen/
http://www.vno-ncwwest.nl/agenda
http://www.vno-ncwwest.nl/agenda
https://www.vnoncwwestcorona.nl/

