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Naam & fractie : DL (RO) en YK (M&E) - VVD
Onderwerp

: Nieuwe rekenregels

Geachte leden van het college,
De VVD is voorstander van duidelijke, nuttige wet en regelgeving. Wat goed werkt, daar blijven we
het liefst vanaf. We gaan er zeker niet nog een kop bovenop zetten. We zijn ook van transparante en
eenvoudige wet en regelgeving. DE VVD wil het geheel niet nog ondoorzichtiger, onwerkbaar,
omslachtig of extra kostbaar maken. Veel bestaande regels voor bedrijven zijn niet nuttig en zelfs
schadelijk voor de economie. Ons beleid is dan ook om deze regels daar waar het kan te ruimen.
Nieuwe rekenregels voor de geluidsnormen lijken nu het luchtpompje te worden voor een nieuwe
paarse krokodil. De VVD wil daar graag een speld in steken.
In een artikel in De Telegraaf van zaterdag 1 augustus jl, zie https://www.telegraaf.nl/e/991864466
staat samengevat het volgende:
Bouwend Nederland verwacht hierin door de nieuwe rekenregels van het kabinet een groot deel van
de benodigde woningen die nodig zijn om het huizentekort op te lossen, niet te kunnen bouwen.
In een artikel in De Telegraaf Extra van deze week, vraagt men zich hardop af; Bouwen, hoe dan ?
Hierin geeft men aan dat de nieuwe rekenregels voor geluid de woningbouw nog meer in de knel zal
brengen.
De teneur is dat doelen met de huidige wet en regelgeving al niet gehaald gaan worden.
Helaas lijkt er door de nieuwe rekenregels inzake geluidsnormen, een kop op de huidige gezet te
gaan worden. Of daarbij van verbetering of vooruitgang sprake is, blijft vooralsnog onduidelijk.
Namens de VVD-fractie vraag ik het college de volgende artikel 59-vragen aangaande bovenstaand
stuk schriftelijk te beantwoorden:
1. Voelt GS net als de VVD de onzekerheden die nu, net na het PAS en PFAS debacle, weer
zorgen voor onduidelijkheden in de bouwwereld en deelt zij de mening dat we juist in deze
crisistijden en met het oog op de woningmarkt, geen extra regels moeten toevoegen ?
2. Is GS bereid om een lobby starten of is er al een lobby gestart richting Den Haag om deze
onduidelijkheden te voorkomen als ook om een pas op de plaats te maken met het invoeren
van deze nieuwe rekenregels en deze zeker niet juridisch leidend te laten zijn ?
3. Kan GS ons aangeven wat de impact van de nieuwe rekenregels kan zijn voor de
woningbouw in heel Overijssel ?
4. Als er door het hanteren van de nieuwe rekenregels voor de geluidsnormen, knelpunten
ontstaan en/of projecten stil kunnen vallen, welke oplossing(en) ziet ziet GS hiervoor ?
5. Wat kan GS doen om nieuwe milieuregelgeving, zoals de rekenregels geluidsnormen, zacht
te laten landen in Overijssel ?
6. Kan GS inzichtelijk maken wat de effecten zijn voor de rest van de bedrijven in Overijssel en
ziet GS hier kansen en mogelijkheden om hen tegemoet te komen bij een negatieve impact
?

7. Bedrijfsgroepen buiten de bouw zullen ook getroffen worden waarbij dit voor een aantal
ondernemers de nekslag kan zijn na PAS, PFAS en Corona, Is GS bereid na te denken over
een hulppakket en zo ja, hoe ?
8. Kan GS aangeven wat het effect zal zijn van de nieuwe rekenregels op de al afgegeven
vergunningen ?

Dit format mailen naar statengriffie@overijssel.nl

