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Nieuw kabinet moet
met veel geld
problemen oplossen
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VEEL NIEUWE GEZICHTEN
EN NIEUW BELEID

DE NIEUWE BEWINDSPERSONEN

Inmiddels zijn de nieuwe ministers van Rutte 4 zich aan het inlezen en wordt er gewerkt
aan nieuw beleid. Voor het oplossen van de problemen is veel geld beschikbaar, zoals voor
het oplossen van het stikstofprobleem en voor het verminderen van de CO2-emissie. Wat
betekent dit voor de sector en wie zijn de ministers die dit moeten uitvoeren? Hoe dan
ook krijgen we de komende drie jaar namelijk met dit beleid en deze mensen te maken.
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MARK HARBERS (VVD)
MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR
EN WATERSTAAT
Deze uit de Tweede Kamer
afkomstige minister krijgt een flink
dossier onder zijn hoede, maar
opereert in de luwte, omdat de
pijnpunten zoals klimaat en stikstof
bij aparte ministers terecht komen.
Opvallend is dat Harbers (52) zijn
studie aan de Erasmus Universiteit nooit heeft afgerond en gelijk de politiek
is ingegaan. Hij schreef samen met Jaco Geurts ook het inmiddels beruchte
‘treindocument’. Nu moet hij het geld verdelen voor de aanleg en het
onderhoud van wegen en vooral viaducten, want daar zullen de komende
jaren steeds meer problemen zoals bij de Haringvlietbrug te verwachten
zijn. Ook mag hij zorgen dat het extra geld dat voor infrastructuur
beschikbaar is ook kan worden besteed. Dat kan hij echter alleen als de
nieuwe minister voor Stikstof daarvoor ruimte heeft weten te creëren.
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HENK STAGHOUWER (CHRISTENUNIE)
MINISTER VAN LANDBOUW,
NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT
In Groningen kennen veel mensen
uit de agrarische sector Henk
Staghouwer (59) als gedeputeerde
Landbouw. Hij was het die de boze
boeren tijdens de agrarische
protesten niet wilde ontvangen,
waarna tot zijn grote woede de deur
van het provinciehuis werd geramd. Dat is volgens Trouw nog goed
gekomen, want op zijn bureau staan nu twee miniatuurtrekkers. Na zijn
studie aan de Hogere Agrarische School was hij eerst lange tijd eigenaar
van een aantal bakkerijen, maar daarna ging hij de politiek in. Op
landbouwgebied is hij niet als voorganger Carola Schouten een aanhanger
van de Kringlooplandbouw. Dit is wel één van de weinige ministers die echt
een opleiding heeft genoten die past bij het departement dat hij of zij
onder zijn of haar hoede heeft.
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Na lezen van het nieuwe regeerakkoord is direct
duidelijk dat er veel maatregelen te verwachten
zijn waarvan de cumelasector kan profiteren,
vooral doordat er veel wordt geïnvesteerd in een
nieuwe inrichting van het agrarisch gebied en in
infrastructuur. Tegelijk liggen daar echter ook de
bedreigingen, want het lijkt erop dat de agrarische
sector hoe dan ook harder zal moeten inkrimpen
dan de laatste jaren gebeurde. Al is een jaarlijkse
afname van het areaal met 7000 hectare, zoals
het CBS onlangs becijferde, natuurlijk ook al fors.
Het is ook de vraag hoe snel nieuw beleid om rond
Natura 2000-gebieden piekbelasters uit te kopen
realiteit wordt. Voor bedrijven die daarmee te
maken hebben, is het echter zaak om nu al te kijken naar alternatieven, zoals voorzitter Wim van
Mourik zei in Cumela Live. “Nieuwe ontwikkelingen bieden ook kansen, maar het is wel zaak om
daar als ondernemer tijdig op in te spelen.”

NEDERLAND DUURZAMER MAKEN

Wie concrete maatregelen zoekt hoe al deze
doelstellingen moeten worden gehaald, vindt
daarvan niets terug. Dat is straks aan de nieuwe
bewindslieden, die de doelstellingen verder mogen uitwerken in concrete plannen. Een korte inhoud van de belangrijkste zaken is te vinden in
het kader ‘Beleidsplannen’.
Veel van de ministers die de nieuwe plannen moeten gaan uitvoeren, zijn nog onbekend op hun beleidsterrein, want overal zitten nieuwe poppetjes.
Opvallend in de nieuwe ploeg is opnieuw het hoge
gehalte aan bestuurders die afkomstig zijn vanuit
de politiek of ambtelijke organisatie, waarbij veruit de meesten in de grote steden in de Randstad
wonen. Een uitzondering is de nieuwe minister
van landbouw Henk Staghouwer. Hij woont in
Briltil, een plaats in Groningen die de meeste
mensen niet zullen kennen. Hij studeerde ooit aan
de Hogere Agrarische School en was eigenaar van
een aantal bakkerijen. Daarmee is hij één van de
weinigen die echt ondernemerservaring hebben.

In het vijftig pagina’s tellende regeerakkoord
staan heel veel maatregelen opgesomd om Nederland duurzamer te maken. Hoe dat moet gebeuren en hoe dat voor verschillende gebieden
uitwerkt, is nog nergens te vinden. De enige concrete uitspraken in het regeerakkoord zijn dat de
uitstoot van CO2 in 2030 niet met vijftig, maar
met zestig procent moet zijn teruggebracht. Ook
voor de stikstofuitstoot worden de normen aangehaald. Het reductiedoel van 2035 gaat nu naar
2030, wat zou betekenen dat in dat jaar de belasting met vijftig procent moet zijn gedaald. Dat is
bijna een verdubbeling ten opzichte van het eerder gestelde doel, dat op 26 procent stond.

De anderen hebben vooral kennis van het Haagse
wereldje en weten hoe daar te opereren. Het zal
de komende jaren weer de kunst zijn om hen te
laten zien dat ondernemers ruimte nodig hebben
om in te spelen op maatschappelijke wensen. Niet
met nog meer regels, maar met duidelijke doelen
en tijd om die te halen. Moet het sneller, dan kan
dit, maar dan heb je geld nodig om investeringen
te kunnen vervroegen, duurdere machines aan te
kunnen schaffen of om nog niet afgeschreven
machines te vervangen. Het zal weer een hele toer
zijn om dit door te laten dringen in Haagse kringen. Maar goed, eerst maar eens kennis maken en
wennen aan de nieuwe gezichten.

CHRISTIANNE VAN DER WAL (VVD)
MINISTER VOOR NATUUR EN STIKSTOF
Net als haar collega-minister op het
departement van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit, waar de minister
voor Natuur en Stikstof ook onder
valt, is Christianne van der Wal (48)
afkomstig van het platteland. Ze
woont in Hierden en was de afgelopen
jaren voorzitter van de VVD. Daarvoor
was ze wethouder in Harderwijk en gedeputeerde in Gelderland. Ze krijgt de
taak om een oplossing te vinden in het stikstofdossier. Daarvoor is in elk geval
veel geld beschikbaar, want in het regeerakkoord is hiervoor al 25 miljard
uitgetrokken. Hoopgevend is dat ze volgens mensen die haar kennen gelooft
in technische oplossingen. Andere bronnen geven aan dat ze ook sterk hecht
aan het meten in plaats van je baseren op modellen. Wellicht dat dit ook
helpt om in het stikstofdossier andere wegen in te slaan en vraagtekens te
plaatsen bij de schijnbetrouwbaarheid die nu in de Aerius-modellen zit.

‘NIEUWE
ONTWIKKELINGEN
BIEDEN OOK
NIEUWE KANSEN’

ROB JETTEN (D66)
MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE
Waarschijnlijk de bekendste minister
met wie onze sector te maken krijgt,
is Rob Jetten (34). Opvallend genoeg
ook iemand die niet in de Randstad
woont, maar min of meer op het
platteland. Zijn bekendheid kreeg hij
vooral als fractievoorzitter van D66.
Hij werkte een korte tijd voor
ProRail, waar hij ook opereerde als regiomanager Bouwmanagement voor
Noord- en Oost-Nederland. Sinds 2017 maakte hij deel uit van de Tweede
Kamer. Jetten geldt als een verbinder, die goed ligt bij alle partijen. Dat zal
hij hard nodig hebben om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te
halen. Het voordeel voor hem is dat ook hiervoor een flinke zak geld is
gereserveerd. Waarschijnlijk krijgt de sector vooral met hem te maken
omdat hij mogelijk de SEB-regeling onder zijn hoede krijgt en dus ook het
subsidietraject voor emissievrije bouwmachines bepaalt.
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BELEIDSPLANNEN
SOCIALE ZAKEN
• Er komt 300 miljoen euro per jaar vrij voor lastenverlichting van
het mkb via loondoorbetaling bij ziekte.
• Om de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te
vergroten, wordt in overleg met de sociale partners een budgettair
neutrale deeltijd-WW uitgewerkt, met oog voor uitvoerbaarheid
en betaalbaarheid.
• Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle
zelfstandigen.
• Voor deze coalitie is het mkb belangrijk. Het groei- en innovatief
vermogen van mkb-ondernemers en -bedrijven wordt versterkt en
ondernemerschap wordt gestimuleerd.
• Aanpak van de regeldruk, waarbij met de mkb-toets bij wetgeving
wordt getoetst of regels ook voor een mkb-ondernemer
uitvoerbaar zijn.
• Gemakkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te
houden, het wegnemen van onnodige belemmeringen bij
financiering, het dichten van de financieringskloof, ondersteuning
bij digitalisering en verduurzaming, een betere positie van
ondernemers in het faillissementsrecht.
• Het aantal vakmensen moet worden vergroot. Daarvoor komt er
een programma met onderwijsinstellingen, overheden en sociale
partners om vakmensen op te leiden of waar nodig bij te scholen.

LANDBOUW

DE NIEUWE BEWINDSPERSONEN

• Tot 2035 is er 25 miljard euro beschikbaar voor het nieuwe
Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarin komen regionale
doelstellingen voor natuurherstel, klimaat en water.
• In een gebiedsgerichte aanpak wordt gewerkt aan extensivering,
omschakeling, innovatie, legalisering en verplaatsing van
de landbouw.
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MICKY ADRIAANSENS (VVD)
MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
EN KLIMAAT
Opnieuw geen minister die erg thuis is
op haar nieuwe vakgebied. Micky
Adriaansens (57) was voordat ze minister
werd voorzitter van de raad van bestuur
van TwynstraGudde en actief als
bestuurder in de gezondheidszorg. Sinds
2019 is ze ook lid van de Eerste Kamer en daar heeft ze haar eerste politieke
ervaring opgedaan. Als minister van Economische Zaken en Klimaat zal
ze vooral bekend moeten worden met het Nederlandse bedrijfsleven en
liefst niet alleen de grote bedrijven waarvoor TwynstraGudde als
organisatieadviesbureau veel werkt. Binnen haar nieuwe departement zal ze
vooral samen met Rob Jetten een oplossing voor het klimaatprobleem
moeten vinden en het bedrijfsleven op weg helpen in de energietransitie. Dat
allemaal uitleggen voor een zaal vol mensen moet voor haar geen probleem
zijn. In haar studententijd was ze namelijk actief in de Hermes House Band.
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• Er wordt ingezet op vervanging van kunstmest door organische mest.
• Met langjarige overeenkomsten en een passende vergoeding
worden boeren gestimuleerd om over te schakelen naar (agrarisch)
natuur- en landschapsbeheer. Er komt een tussenvorm tussen
natuur- en landbouwgrond. Die heet straks landschapsgrond.
• In de gewasbescherming worden advies en verkoop losgekoppeld.
Groene alternatieven worden gestimuleerd
• Er komt extra geld voor versterking van de NVWA.

INFRASTRUCTUUR
• De procedure voor de aanleg van nieuwe grootschalige energieinfrastructurele projecten wordt versneld met een soort Crisisen herstelwet
• Er komt 7,5 miljard euro beschikbaar voor een goede ontsluiting
van nieuwe woningen in verstedelijkingsgebieden en daarbuiten.
• Voor het inlopen van achterstanden bij het beheer en onderhoud
van wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen komt per jaar
structureel 1,25 miljard euro extra beschikbaar.
• In de kabinetsperiode komt geld beschikbaar voor de aanleg van
de Lelylijn vanaf Lelystad naar Groningen.

BEDRIJFSECONOMISCHE MAATREGELEN
• Toekomstig klimaatbeleid wordt getoetst op het effect op het
mkb. Doel is om ook het mkb te helpen verduurzamen.
• De productie van waterstof en de import daarvan worden
opgeschaald.
• Inzet op realisatie van grootschalige installatie van zonnepanelen
op daken.
• Meer strategische benutting van overheidsaanbestedingen.
• Er komt een klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro voor
de komende tien jaar.

VIVIANNE HEIJNEN (CDA)
STAATSSECRETARIS VAN
INFRASTRUCTUUR EN
WATERSTAAT
Opvallend
genoeg
de
enige
bewindspersoon van CDA-huize met
wie onze sector te maken krijgt, is
Vivianne Heijnen (39). Ze was hiervoor
wethouder economie en arbeidsmarkt,
welstand en wonen in Maastricht. Opvallend is dat ook zij tot het kleine
groepje nieuwe bewindslieden behoort dat uit de regio afkomstig is en
niet uit de Randstad. In het kabinet krijgt ze op Infrastructuur en
Waterstaat waarschijnlijk weer het PFAS-dossier onder haar hoede, al
moeten Mark Harbers en zij nog een verdeling van de portefeuilles maken.

