Agenda Tweede Kamer 2021

Neem de regie, de toekomst is nu!
Onze samenleving staat voor complexe en grote transities op het gebied van klimaat, energie,
mobiliteit en duurzaamheid. Deze transities vragen om keuzes, om beleid en om middelen. Kortom,
om leiderschap en om regie.
Koninklijke NLingenieurs heeft een agenda opgesteld met cruciale thema’s voor het nieuwe
kabinet. Momenteel zitten we in een coronacrisis die alle aandacht opeist, maar er zijn daarnaast
grote andere uitdagingen voor de toekomst. Wij vragen het nieuwe kabinet om de komende jaren
vol op die uitdagingen in te zetten.
Regie
De vele transities in het ruimtelijk domein vragen om een vooruitziende blik, keuzes, knopen
doorhakken en het bieden van zekerheid aan het bedrijfsleven. Daarom vragen wij het kabinet:
neem de regie!
• Een minister van Ruimte om centrale sturing te geven, voorbij deelbelangen en met
aandacht voor de lange termijn en met doorzettingsmacht
• Een integrale langetermijnvisie op de ruimtelijke inrichting van Nederland, met daarin als
speerpunten verduurzaming en versterking van de fysieke kwaliteit van Nederland.
Economie
De economie van de toekomst moet duurzamer en inclusiever. Wij pleiten voor een inzet op brede
welvaart, met als speerpunten een duurzaam leefklimaat, innovatieve groei, meer inclusiviteit en
eerlijker delen.
.
• Zet in op duurzame economische groei via onder meer het Groeifonds
• Investeer in innovatie, ICT, digitale (beroeps)vaardigheden
• Investeer in exact en technisch (hoger) onderwijs. Schaf de numeri fixi voor technische
opleidingen af
• Neem de baten van investeringen in onderwijs en onderzoek mee in de CPB-modellen
Klimaat en energiebeleid
De transitie naar een andere, schonere energiehuishouding gaat veel vragen van burgers, bedrijven
en bestuurders. Op lokaal niveau gebeurt er al veel, maar moet er nog veel meer gebeuren. Veel
gemeenten ontbreekt het daarvoor aan schaalgrootte en overzicht.
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• Geef sturing aan de regionale energiestrategieën en benut regionale en lokale sterktes
• Investeer in duurzame energie, opslag, leveringszekerheid en de bijhorende infrastructuur
Mobiliteit en bereikbaarheid
Onze mobiliteitsvraag verandert. Ook willen we als samenleving CO2 reduceren en een gezonde
leefomgeving met minder fijnstof. Dit levert op ruimtelijk gebied enorme uitdagingen op.
• Ontwikkel een integrale duurzame visie op bereikbaarheid en mobiliteit met aandacht
voor duurzaam openbaar vervoer, flexibele mobiliteitssystemen zoals deelconcepten, hubs
voor goederenvervoer en snelfietsroutes, maar ook met aandacht voor digitale vormen van
bereikbaarheid
• Geef prioriteit aan het versterken van het OV: regionaal, nationaal en internationaal.
Circulaire economie
Op het gebied van de circulaire economie valt er nog veel te winnen, zoals het minimaliseren van de
hoeveelheid afval en het verhogen van hergebruik- en recycling van materialen.
• Maak circulair de standaard bij inkoop
• Geef circulariteit een centrale plek op het gebied van bouwen, mobiliteit en ruimtelijke
ordening
• Stimuleer circulariteit via regionale innovatie- en investeringsfondsen
Gezonde en Duurzaam Gebouwde Omgeving
In 2030 zijn er naar verwachting 900.000 huishoudens meer dan nu. De huidige woningproductie
loopt achter en de woningvoorraad sluit niet voldoende aan bij de vraag. Veranderingen in woonen werkvoorkeuren vragen om heroriëntatie en deels andere prioriteiten.
• Zet in op 1 miljoen nieuwe woningen in de komende 10 jaar mét voldoende aandacht voor
duurzaamheid en (ruimtelijke) kwaliteit.
• Geef bij planontwikkeling ruim aandacht voor het veranderende klimaat
(klimaatadaptatie), circulariteit en duurzame energieoplossingen
• Het binnenklimaat van gebouwen krijgt extra aandacht.
• Verbindt natuurgebieden, maak vaart met natuurontwikkeling
• Een reductie van de stikstofuitstoot met 50% wordt een wettelijke verplichting
Beter aanbesteden
Het Rijk besteedt jaarlijks aan voor ruim 10 miljard euro. Helaas blijven er nog mogelijkheden in de
markt onbenut en kan de aanbestedingsmarkt evenwichtiger.

• Zet in overleg met de branche- in op innovatie en duurzaamheid bij aanbestedingen
• Zorg als aanbestedende overheid dat duurzaamheid niet alleen als EMVI in
aanbestedingen wordt meegenomen, maar ook als eis (dus durf de portemonnee te trekken)
• Continueer de aanpak van het programma Beter Aanbesteden.
• Het Rijk neemt initiatief richting decentrale overheden om te komen tot evenwichtige
inkoopvoorwaarden, een redelijke risicoverdeling en een limitering van tenderkosten.
Kortom, Koninklijke NLingenieurs vraagt het nieuwe kabinet: neem de regie, de toekomst is nu!

