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Inspiratie voor uw begroting

Geachte heer/mevrouw,
De komende tijd buigt u zich, samen met uw collega-raadsleden, over de begroting voor 2021. De
maatschappelijke opgaven zijn groot, landelijk maar vooral ook lokaal. De coronacrisis heeft zijn
sporen achtergelaten en de verwachting is dat uw gemeente, net als vele andere, maatregelen zal
moeten nemen om de gemeentefinanciën op orde te houden.
In een eerder onderzoek van het actualiteitenprogramma 1Vandaag gaven vier op de tien
gemeenten aan te gaan bezuinigen op infrastructuur. Het aantal uitgebrachte offertes in de sector
is al met minstens 25% gedaald. De infrasector, vertegenwoordigd door brancheverenigingen
Cumela, MKB-Infra, Koninklijke NLingenieurs, Vereniging van Waterbouwers, Techniek Nederland
en Bouwend Nederland, maakt zich hier ernstig zorgen over.
Juist de infrasector kan een grote rol spelen om sterker uit de crisis te komen. Uit onderzoek blijkt
dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in de sector, 2 tot 3 euro aan extra economische activiteit
teweeg brengt. Dit betekent dat de infrasector kan worden gebruikt als het vliegwiel om de lokale
economie uit de crisis te halen en ook de lokale werkgelegenheid in ieder geval voor de
infrastructuurbranche op peil te houden.
Zonder investeringen in infrastructuur zijn daarbij geen duurzame transities mogelijk. Alleen door te
investeren kunnen we zorgen dat we de grote maatschappelijke opgaven die er liggen rond het
klimaatadaptief maken van de openbare ruimte, het toekomstbestendig maken van onze energieinfrastructuren, digitale infrastructuren en fietspaden, (vaar-)wegen en spoor aan kunnen. Waar
het gaat om de onderhoudsopgave van de infrastructuur moet de basis op orde zijn. Veilige (vaar-)
wegen en fietspaden, goede energie-infrastructuur, verwerking van afvalwater en levering van
schoon water zijn essentieel voor de volksgezondheid.
Investeer juist nu in de veiligheid, betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid van uw
infrastructuur. Zo maken we uw gemeente aantrekkelijker, duurzamer en klaar voor de toekomst.
Uiteraard denken we graag met u mee over de juiste oplossing voor ieder vraagstuk. Met vragen
kunt u altijd bij ons terecht en we gaan graag het gesprek met u aan om verder door te praten over

kansen voor uw gemeente. Samen bereiken we meer dan alleen. Laten we onze kennis bundelen en
bouwen aan een duurzame, aantrekkelijke gemeente!

Met vriendelijke groet,

Maxime Verhagen
Bouwend Nederland

Carla Moonen
Koninklijke NLingenieurs

Hendrik Postma
Vereniging van Waterbouwers

Wim van Mourik
Cumela

Philip van Nieuwenhuizen
MKB Infra

Doekle Terpstra
Techniek Nederland

Riek Siertsema
AFNL
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