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Hooggeachte heer Harbers,
Namens de leden van Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners reageren
wij op de internetconsultatie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel
(SSEB).
Ondernemers werkzaam in de groensector maken wezenlijk onderdeel uit van de keten van
bouwopdrachten. Voor, tijdens en na de oplevering van bouwprojecten zijn zij direct
betrokken bij de aanleg en onderhoud van de openbare ruimte als ook de groene inrichting
aan en op gebouwen bijvoorbeeld groene gevels en groen op daken. In de voorgestelde
subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel worden deze ondernemers
uitgesloten van de subsidieregeling. Dit is onterecht omdat ze ook deel uitmaken van de
totale keten in de bouwsector en voor een deel gebruik maken van hetzelfde materieel.
Om de kansen in de aanbestedingsmarkt voor ondernemers gelijk te houden, dient deze
subsidieregeling ook beschikbaar te komen voor de hoveniers- en groenvoorzieningssector.
Dit is in de voorgestelde regeling nu niet het geval en geeft direct een ongelijke positie voor
de groensector in aanbestedingstrajecten. In het project Beter Aanbesteden van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn goede stappen gezet ter verbetering van
aanbestedingstrajecten voor het midden- en kleinbedrijf en wij zien dit dan ook graag terug in
relatie tot deze subsidieregeling. Daarnaast adviseren wij een aanpassing in het beschikbare
budget en de verdeling daarvan zoals onderstaand gemotiveerd.
Voorstel aanpassing subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB):
• VHG pleit voor het verbreden van de regeling naar de groensector en
cultuurtechniek. De huidige regeling voorziet hierin niet; zie voorgaande argumenten.
• Het beschikbare bedrag voor aanschaf van nieuwe emissieloze machines van 5
miljoen euro is te laag.
• Ondernemers in onze sector hebben vooral behoefte aan een concrete bijdrage bij
aanschaf en wellicht minder bij innovatiesubsidies. Een andere verdeling van de
middelen is gewenst.
• Het bedrag van 1 miljoen euro per aanvrager is te hoog. Als 5 grote bouwers een
aanvraag indienen is de pot leeg.
• Goede communicatie rondom de regeling.

Wij danken u bij voorbaat om onze ingebrachte punten ten aanzien van de genoemde
subsidieregeling te heroverwegen zodat ook de ondernemers werkzaam in de groensector
de mogelijkheid krijgen van de regeling gebruik te maken.
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
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