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Geachte mevrouw Van Veldhoven,
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse
Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), samenwerkend in de Stichting AFNLNOA, volgen met veel belangstelling de uitwerking van de maatregelen van het Kabinet voor
wat betreft de coronacrisis. Inmiddels zijn er door het Kabinet de nodige hulpmaatregelen
voor ondernemers ingesteld.
Echter in de bouwsector wordt geprobeerd zo veel mogelijk veilig en gezond door te werken.
Niet in de laatste plaats met het protocol ‘samen veilig doorwerken’ waarover de mkbaannemers in bouw, afbouw en infra zeer tevreden zijn en zij op alle mogelijke manieren
uitzetten en uitrollen bij hun medewerkers op de bouwplaatsen buiten en binnen. Het geeft
de broodnodige duidelijkheid over gezond doorwerken.
De kabinetsmaatregelen die ondernemers ondersteunen zijn tot nu toe vooral gericht op het
door de coronacrisis heen helpen van bedrijven, terwijl we met z’n allen willen dat de
bouwproductie doorloopt. Echter, als daarop geen gerichte overheidsmaatregelen komen,
zal de bouw zeer zwaar worden getroffen en komen de grootste problemen voor deze sector
nog. Wij refereren hierbij ook aan het vandaag door het EIB uitgebrachte onderzoek.
Tenzij er nog specifiek beleid van de overheid komt om de bouw te ondersteunen – met
name door het doorzetten en naar voren halen van opdrachten -, kunnen negatieve
effecten voor de bouwproductie en werkgelegenheid niet of nauwelijks worden gereduceerd.
Uit een telefonische belronde onder alle 12 bij de AFNL aangesloten branches en alle 4 de
sectoren van de NOA blijkt ondernemersbreed dat er op dit moment nog wordt gewerkt aan
lopende opdrachten, maar dat deze met een paar maanden zijn opgedroogd en er
bouwbreed op dit moment nauwelijks tot geen nieuwe opdrachten loskomen.
- In de particuliere en renovatie- en onderhoudsmarkt worden zeer veel opdrachten
doorgeschoven en drogen opdrachten zeer snel op.
- Overheidsopdrachten komen ook nog niet los, alhoewel er een enkel signaal is van
opdrachtgevers (RVS, RWS, een paar gemeenten) dat zij willen doorgaan.
- Offertes aanbestedingen komen zeer sporadisch binnen (Tendernet droogt op).
- Een organisaties als bijvoorbeeld Stedin legt al het werk stil.
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Vanuit de mkb-bouw, afbouw en infra willen wij de Rijksoverheid dringend vragen niet alleen
(lagere) overheden, maar ook corporaties en particuliere opdrachtgevers op te roepen vooral
opdrachten door te laten gaan, naar voren te halen en vergunningverlening niet te laten
stagneren omdat loketten gesloten zijn. De bouw probeert op alle mogelijke manieren
volgens het protocol gezond en veilig door te bouwen, maar dan moeten opdrachtgevers wel
met opdrachten komen.
Alle leden van AFNL en NOA geven aan dat de ergste crisis in de bouw kan worden
voorkomen door zeer snel opdrachten door te laten gaan en naar voren te halen.
BOVENAL VRAGEN MKB-ONDERNEMERS IN BOUW, AFBOUW EN INFRA:
RIJKSOVERHEID ROEP OP TOT OPDRACHTEN IN DE BOUW;
ER WORDT VEILIG EN GEZOND GEWERKT IN DE BOUW, DUS STEL OPDRACHTEN
NIET UIT, MAAR LAAT OPDRACHTEN DOORGAAN EN HAAL OPDRACHTEN NAAR
VOREN!
Wij hopen dat u aan onze oproep gehoor wilt geven.
Met vriendelijke groet,

Sharon Gesthuizen
Voorzitter Stichting AFNL-NOA
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