
Aan burgemeester en wethouders en de Raad.

Op het moment dat deze brief werd geschreven waren er weer demonstraties op het Malieveld. Na 

het protest van de boeren was het de beurt aan de GWW branche: ook onze branche.

Na de PAS verscheen er op ons bordje nog een letter, Pfas, weliswaar een kleine toevoeging maar 

met groot gevolg voor de sector.

Ik heb dan ook zeker begrip voor mijn collega’s op het Malieveld die in hun bestaan bedreigd 

worden.

Maar hoe anders zou het kunnen zijn voor de firma WIJGRAVENELEKTRISCH.NL, een klein bedrijf dat 

als doelstelling heeft er al het mogelijke aan te doen om op afzienbare termijn 100% uitstootvrij te 

zijn. 

Eind 2018 (ruim voor de consternatie over de PAS en Pfas) moesten wij een nieuwe mini-kraan 

aanschaffen en stonden toen voor een belangrijke keuze. Wij konden doorgaan op de oude voet en 

een nieuwe diesel kiezen, een die zeker stiller en schoner zou zijn dan de oude, maar nog steeds een 

diesel. Of we deden het meteen goed en kozen voor elektrisch werken, dus in het vervolg zonder 

emissie. Dus geen uitstoot van vervuilende gassen en een veel stillere werkplek (geen lawaaioverlast, 

geen irritaties over verstoring van rust in natuurgebieden of ’s ochtends vroeg bij bewoners voor de 

deur)

Omdat onze machine er een van de soort is die bijna dagelijks in iedere gemeente wordt ingezet, 

hadden wij op gemeentelijke websites naar de ambities wat betreft milieuverantwoord beleid 

gezocht. Deze ambities (die bijna op elke website te vinden zijn), samen met het manifest 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 

gaven ons het beeld dat de investering verantwoord zou zijn. Onze bank - als mede-investeerder - 

was het daar 100% mee eens. 

Hierop zijn wij onze eigen uitdaging aangegaan. Dit vergt durf en doorzetting want de investering in 

een elektrische kraan is 2,5 keer die van een dieselversie.

Na aflevering van onze emissieloze machine hebben wij deze op meerdere manieren onder de 

aandacht gebracht van de verschillende partijen. De gemeentes zijn vrijwel zonder uitzondering zeer 

lovend (en ze verschijnen daarnaast ook vaak met emissieloze initiatieven in de media) maar 

diezelfde gemeentes komen met betrekking tot ons initiatief  in de praktijk niet verder dan een 

verwijzing naar het zogeheten ‘Tendernet’. 



Er kwamen ook fotosessies met wethouders, gevolgd door de uitnodiging contact te zoeken met de 

partij die de buitenruimte van de betreffende gemeente beheert. Wanneer wij dan deze partijen 

bezoeken (partijen met vaak langlopende contracten bij deze gemeentes), verwijzen ze ons naar 

lijsten met “prefered suppliers” waar wij als kleine onderneming  niet op staan of reageren gewoon 

met de woorden “zolang de gemeente mij niet verplicht, doe ik niets”. Men geeft zelfs aan dat op 

duurzaamheid gewonnen tenders niet worden gehandhaafd (want in de praktijk te duur) dus voor 

emissieloze machines is geen budget.

Uiteindelijk is het dan ook zover gekomen dat WIJGRAVENELEKTRISCH.NL  zich in protest tot de 

overheid – en dan met name de gemeentes - moeten wenden. Niet zoals laatst op het Malieveld 

gebeurde, met de vraag de regels te versoepelen maar met de vraag om de regels toe te passen en 

ons initiatief echt de kans te geven die het verdient.

Want nu er zelfs nog niet één elektrische machine op deze manier te exploiteren is, zal een 

verandering nog jaren op zich laten wachten.

Bedrijven die wel initiatief tonen worden door lagere overheden doorverwezen naar marktpartijen 

en de overheid gaat hiermee in feite haar beleidsmakende verantwoordelijkheid uit de weg.

Wij werken in dezelfde bedrijfstak als de protesterende ondernemers op het Malieveld en hebben 

hetzelfde continuïteitsprobleem. De oorzaak daarvan is echter totaal anders en dientengevolge ook 

de hulpvraag.

Iedere aardverschuiving begint met een klein zetje. Wie oh wie durft er met ons aan het begin te 

staan van deze zeer noodzakelijke verschuiving?


