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‘Geen enkele minister neemt bouw
serieus’
label: bouwbreed  224

Het huidige kabinet mist een minister die voor de bouw opkomt. Dat zegt Edwin
Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers. “Als ze iets van je willen,
staan ze vooraan, maar nu wij ze nodig hebben, geven ze niet thuis. Cora niet, Kajsa niet,
Mark niet.”
De bouw van woningen ligt stil door stikstof, baggerprojecten lopen vast in de ‘bestuurlijke’ klei
rondom PFAS. En het kabinet staat erbij en kijkt ernaar, beschouwt Edwin Lokkerbol op de dag dat de
Tweede Kamer vergadert over mogelijke noodoplossingen. En dat is toch opvallend, want waterbouw
ers zijn normaal gesproken niet van die ‘onruststokers’.

Boeren rijden per tractor naar Den Haag. Wat kunnen waterbouwers doen?
“Ik kon de toeterende boeren op het Malieveld vanuit de Malietoren gisteren zien en horen. Nee, ik had
er geen last van, ik woon in Den Haag en bovendien heb ik begrip voor ze…

Wij zouden naar Den Haag kunnen varen en daar vaarwegen kunnen blokkeren, maar dat is niet onze
stijl en zeker niet in het belang van de sector. Actiebereidheid is er wel, valt me op. Van grote tot kleine

Den Haag, 26 oktober 2017. Het kabinet-Rutte III en koning Willem-Alexander staan op het bordes bij Paleis
Noordeinde in Den Haag.

https://www.cobouw.nl/bouwbreed
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2019/10/bouwbedrijven-lopen-miljarden-mis-door-stikstof-inruilpremies-voor-oude-diesels-ontzie-bouwprojecten-doe-iets-101277292
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2019/10/waarom-bouwers-zelden-protesteren-ze-lossen-het-liever-binnenskamers-op-101277759
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PFAS en protesten
Waterbouwers mengen zich zelden in het
publieke debat. Toch komt de kritiek van Edwin
Lokkerbol op het kabinet niet uit de lucht vallen.
Met de Vereniging van Waterbouwers maakt hij
zich al maanden zorgen over PFAS (een
verzamelnaam voor nauwelijks afbreekbare,
schadelijke stoffen die in de bagger en bodem
terecht zijn gekomen), zeg maar de stikstof
voor de waterbouw. Aanbestedingen worden
uitgesteld bij een gebrek aan beleidskaders.
Lokkerbol publiceerde onlangs ook een opini
estuk in Cobouw. Daarin schrijft hij dat 70
procent van alle baggerwerkzaamheden in
Nederland momenteel stil ligt door PFAS.

bedrijven, vrijwel allemaal zullen ze meegaan, als er iets op touw wordt gezet. Maar zo ver is het dus
absoluut niet, al hoor ik steeds meer signalen dat iedereen het echt zat is.”

U bent boos? 
“Vooral teleurgesteld. Al maanden dringen we
aan op maatregelen tegen PFAS, maar het
schiet gewoon niet op, er gebeurt te weinig. En
bij het stikstofprobleem zie je hetzelfde.
Bouwers hebben er eigenlijk niets mee te
maken, hun bijdrage aan het probleem is vrijwel
nihil. Toch worden ze er voor gestraft.”

Wie moet zich aangesproken voelen?
“Dan kom ik toch uit bij het kabinet en de
ministers die daar in zitten. Vijf
bewindspersonen houden zich ten dele met de
bouw bezig, maar er is niemand die er echt voor
de bouw is. Dat vind ik in dit soort tijden – ik wil
nog net niet over een nieuwe crisis spreken –
getuigen van politieke onkunde. Juist nu zou je
verwachten dat er één of twee minister opstaan.
Ik geloof best dat er achter de schermen hard wordt gewerkt. Maar nu moet je ook laten zien dat je de
bouw ontzettend serieus neemt.”

Hoe PFAS baggeraars in verlegenheid brengt

Lees het verhaal hier 

Welke minister neemt u dat het meest kwalijk?
“Dan ga ik toch alle bewindspersonen af. Minister Ollongren hoor je als eerste als het gaat over de
verduurzaming van de woningvoorraad, maar andersom hoor ik haar niet. Maar ook minister Cora van
Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven en (Infrastructuur en Waterstaat) zijn vooral
met hun eigen beleid bezig. Er komt voorlichting om gemeenten beter uit te leggen hoe ze met PFAS

https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2019/09/baggeraars-luiden-noodklok-70-procent-van-opdrachten-ligt-stil-101276605
https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2019/09/baggeraars-ten-onder-door-pfas-alleen-als-ik-een-boot-verkoop-kan-ik-het-faillissement-rekken-101276767
https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2019/04/giftig-pfas-verlamt-gww-sector-niemand-durft-nog-een-lading-bagger-in-te-nemen-101271921
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om kunnen gaan. Dat is mooi, maar dat had al een half jaar geleden moeten gebeuren. Mona Keijzer
(MKB) niet gehoord. Wiebes, (Economische Zaken en Klimaat) hoor ik niet. Mark Rutte? Ook niet.”

Waarom helpen ministers de bouw niet? 
“Dat is een goede vraag die je eigenlijk aan hen moet stellen. Ik denk dat de gunfactor lager ligt in
tegenstelling tot de boeren. Dat ze het gevoel hebben dat de bouw altijd wel wat te zeuren heeft. Maar
de waterbouw zoekt eigenlijk nooit de publiciteit op. Wij willen ons juist proactief opstellen.”

Waarom nu niet meer?
“Op een gegeven moment ben je wel uitgepraat en sommige leden hebben de sleutels van de shovel
al opgezocht.”

Dus toch demonstreren? Moet u ze kalmeren?
“Iedereen is het wel zat. Men komt gewoon niet verder met dat getreuzel. Het ontbreekt gewoon aan
een minister voor bouwers. PAS (stikstofaanpak die is uitgewerkt, red) en PFAS versterken elkaar. We
missen iemand met empathie in het kabinet. Iemand die je in elk geval de indruk wekt oprecht in onze
sector geïnteresseerd te zijn en begrip heeft. Het lijkt haast wel desinteresse in onze sector. Daar kan
ik dus wel kwaad om worden.”

Waar getuigt dit van?
“Niet van politiek leiderschap in elk geval. Zodra het moeilijk wordt komen ze met een commissie.
Problemen worden weg-georganiseerd.”

Wat nu?
“Laten we het debat van vanavond afwachten. Ik verwacht ook dat Rutte zichzelf gaat uitspreken
over de situatie en hoe hij de bouw denkt verder te helpen.”

Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen
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Circulair bouwen
Als je wilt, weet je er alles over.

Kijk maar
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