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Collegebesluit 

d.d. 14 juni 2022 heeft het college besloten de raad te informeren over de gevolgen die de 
Oekraïne-oorlog heeft voor het bedrijfsleven in SWF en hoe we hier als gemeente mee omgaan. 

Toelichting/achtergrond 

De coronacrisis is nog niet volledig uitgedoofd of de volgende dramatische gebeurtenis op 
wereldniveau heeft zich aangediend: de oorlog in Oekraïne. Hoewel allereerst het leed van de 
slachtoffers van de oorlog centraal staat, staan we als gemeente eveneens stil bij de gevolgen van 
de oorlog op ons bedrijfsleven. We geven een schets van de situatie en hoe we hier als gemeente 
mee omgaan. 
 
Sancties 
Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de EU tal van economische sancties ingesteld 
tegen Rusland. Het betreft voornamelijk import- en exportverboden van en naar Rusland van diverse 
producten en diensten en het verbod om handel te drijven met specifieke Russische organisaties en 
bedrijven. Nederland en Rusland zijn belangrijke handelspartners en dergelijke sancties hebben 
voor veel bedrijven directe negatieve gevolgen, zo ook voor diverse bedrijven in Súdwest-Fryslân.  
 
In de lijst van goederen die op dit moment niet mogen worden geëxporteerd of geïmporteerd komen 
onder meer de volgende productgroepen voor, waarmee direct bedrijven in onze gemeente worden 
geraakt: 

- Goederen en technologie voor de zeescheepvaart (export); 
- Luxegoederen (export); 
- IJzer- en staalproducten (import); 
- Cement, hout en kunstmest (import). 

 
Sectoren in Súdwest-Fryslân waarop deze sancties direct impact hebben, zijn onder meer de 
jachtbouw, RVS, de agrarische sector en de bouw. 
 
Oekraïne en Rusland als toeleverancier 
Daarnaast is Oekraïne een belangrijke toeleverancier voor Nederlandse bedrijven van diverse 
grondstoffen en (half)fabricaten, zoals tarwe (bloem), mais, diverse metalen en zonnebloemolie. 
Door een tekort aan toelevering van onder meer tarwe (als grondstof voor karton) en door de 
 sterke groei van online bestellingen (mede als gevolg van de coronacrisis) dreigt er eveneens  
een tekort aan karton te ontstaan. Hoewel toelevering van dergelijke grondstoffen en producten 
ook uit andere landen kan worden gerealiseerd, drijft het wegvallen van een grote aanbieder de  
 



 

 

prijs enorm op. Oliebollenfabriek Venema uit Sneek kwam al uitgebreid in de Leeuwarder Courant 
m.b.t. de hoge prijzen voor olie en bloem. Een dergelijk bedrijf zoekt naar alternatieven in de 
markt om de productie op peil en de inkoopprijzen werkbaar te houden. Vooral bedrijven in de 
agrofood-sector, industrie en bouw ondervinden de lasten van de enorme prijsstijgingen.  
 
De energieprijzen zijn de laatste maanden enorm gestegen en zullen onverminderd hoog blijven nu 
Europa zich voor een groot deel losmaakt van gas en olie uit Rusland. Vanzelfsprekend is de sterk 
gestegen prijs voor energie en met name gas een enorme last voor vrijwel alle bedrijvigheid in onze 
gemeente. 
 
De Europese transportsector leunt normaliter op de inzet van honderdduizenden Oekraïense 
vrachtwagenchauffeurs, die ofwel het land momenteel niet uit kunnen of juist in Oekraïne willen 
zijn om hun land te verdedigen. De transportsector ondervindt op deze manier direct gevolgen van 
de oorlog, zo ook transportbedrijven in Súdwest-Fryslân. 
 
Andere macro-economische factoren 
Naast de directe gevolgen van de Oekraïne-oorlog (en de nasleep van corona) eist de inflatie zijn  
tol voor diverse sectoren die in Súdwest-Fryslân vertegenwoordigd zijn. Inflatie zorgt voor 
verminderde koopkracht en consumentenbestedingen, veelal in sectoren die ook in coronatijd al 
hard zijn geraakt, zoals de horeca, leisure en detailhandel. Hogere prijzen voor grondstoffen, 
productiematerialen, producten en diensten zetten de marges in bijna alle sectoren onder druk. 
 
De krapte op de arbeidsmarkt is ook voor de bedrijven in SWF dagelijkse praktijk. We zien dat veel 
bedrijven grote moeite hebben om aan goede mensen te komen. Het houdt de groei voor sommige 
bedrijven tegen, er kan vaak niet aan de vraag worden voldaan en bedrijven verliezen orders of 
zelfs klanten. De beroepsbevolking vergrijst en de jeugd staat nog altijd niet in de rij voor 
technische opleidingen. Het is een landelijk beeld, waar ook onze bedrijven de effecten van 
ondervinden. 
 
Ondanks alle genoemde factoren en gebeurtenissen vaart de economie nog altijd wel. Het 
bedrijfsleven, ook in Súdwest-Fryslân, blijkt veerkrachtig en weerbaar in deze onrustige tijd. 
 
Lokale ervaringen 
Onze accountmanagers ondernemen staan in nauw contact met het lokale bedrijfsleven en hebben 
de gevolgen van de oorlog gepeild bij diverse sectoren. De negatieve gevolgen voor bedrijven in 
onze gemeente zijn voelbaar, maar zorgen (nog) niet of zelden voor grote problemen: 

- De (agro-)foodsector heeft te maken met hoge prijzen voor grondstoffen als tarwebloem  
en olie. Met grote (lokale) toeleveranciers probeert de foodsector tot werkbare oplossingen 
te komen. Het zorgt er bij sommige bedrijven voor dat de productie tijdelijk is 
teruggeschroefd. Het productieproces wordt verder vestoord door de beperkte (veelal 
Aziatische) toelevering van elektronische componenten en door de hoge RVS-prijzen. 

- Daarnaast valt voor enkele bedrijven in deze sector Rusland, als belangrijke afzetmarkt, 
weg. Met anderzijds een groeiende wereldwijde vraag naar levensmiddelen leidt het 
Russische omzetverlies tot op heden niet tot grote bezuinigingen of afgestelde 
investeringen. 

- Agrarische bedrijven ondervinden de meeste last van forse prijsstijgingen (door 
leveringsproblemen) van energie, veevoer en kunstmest. Met de al bestaande uitdagingen 
voor de landbouwsector is verduurzaming essentieel, bijvoorbeeld via het terugbrengen  
van kunstmest- en energiegebruik. 

- Voor bedrijven in de bouwsector gaan de opdrachten voor het bouwen en uitbreiden van 
BOG, ondanks de hogere prijzen, onverminderd door. Ook de kleine(re) bedrijven blijven 
doorbouwen omdat de vraag groot is en afnemers veelal bereid zijn hogere prijzen te 
betalen. De beperkte toelevering, van o.m. timmerhout uit Rusland en eindproducten uit 
Aziatische landen (warmtepompen, zonnepanelen) zorgt voor langere doorlooptijden.  



 

 

- Architecten en bouwtekenaars hebben soms te maken met opdrachten die on hold worden 
gezet of worden ingetrokken. De grote vraag zorgt er echter voor dat ze het nog altijd druk 
hebben en zelfs opdrachten moeten afslaan. 

- De jachtbouwsector geeft aan nog altijd veel orders te hebben. Het gebrek ofwel de hoge 
prijzen van materialen als aluminium, RVS en hout en het gebrek aan personeel zorgen 
echter voor tragere en duurdere productie. Superjachten die gebouwd worden voor 
Russische opdrachtgevers kunnen niet worden uitgeleverd. De bouw ervan wordt niet 
gestaakt. Mogelijk worden de jachten elders verkocht. 

- Diverse bedrijven geven aan dat de marges steeds kleiner worden door stijgende 
transportkosten (containers). Deze stijging is al langer gaande en is niet alleen te liëren aan 
de Oekraïne-oorlog. 

- Enkele transportbedrijven hebben bevroren zendingen voor Russische klanten in de 
magazijnen. Transportbedrijven geven eveneens aan dat door het niet beschikbaar zijn van 
veel Oekraïense chauffeurs de markt erg krap is. In combinatie met de hoge 
brandstofprijzen drijft dit de prijs voor transport erg op en staan levertijden en marges 
onder druk. 

- Voor alle sectoren geldt dat er prijsstijgingen zijn, die sommige bedrijven en sectoren 
kunnen doorberekenen aan de klant en anderen moeten opvangen in hun marges. 

- Er zijn lokaal geen gevallen bekend van betalingsproblemen door de afsluiting van Russische 
banken. 

 
Overheidssteun 
Ondernemers- en brancheorganisaties zijn in overleg met het kabinet over mogelijke overheidssteun 
voor Nederlandse bedrijven die direct of indirect geraakt worden door de sancties en/of uitgevallen 
toelevering. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt of regelingen in het leven 
geroepen. Wel is aangegeven dat het kabinet compensatie later dit jaar niet uitsluit. De Europese 
Commissie heeft een tijdelijk crisisstaatssteunkader vastgesteld, dat tot het einde van 2022 
lidstaten de mogelijkheid geeft financiële steun te geven aan bedrijven die door de huidige crisis 
worden geraakt. Nederland heeft nog geen concrete invulling gegeven aan de steunmaatregelen 
binnen dit kader. 
 
Het kabinet zet in op leveringszekerheid en het opvangen van (toekomstige) schokken in 
energietoevoer. Dit wordt gedaan door de Nederlandse energieafhankelijkheid zo spoedig mogelijk 
te verkleinen door middel van het aanleggen van voorraden, het diversifiëren van energietoevoer en 
energiebesparing door verduurzaming van bedrijven en huishoudens. Daarnaast faciliteert het 
kabinet aanpassing van de economie onder meer met verduurzamingssubsidies, 
omscholingsprogramma’s en hulp aan ondernemers door middel van coaching en advies. 
 
De EU heeft Oekraïners tijdelijk een beschermde status gegeven, waarmee ze vrij in de EU kunnen 
reizen, verblijven en ook werken. De landelijke overheid maakt het mogelijk dat Oekraïners in 
Nederland vrij aan het werk kunnen zonder tewerkstellingsvergunning. Werkgevers kunnen dus een 
beroep doen op de inzet van Oekraïners binnen hun bedrijf. Dit kan met de huidige krapte op de 
arbeidsmarkt ondernemers helpen langdurig openstaande vacatures in te vullen. 
 
Voor (sectorale) voorlichting kunnen bedrijven zich wenden tot hun brancheorganisatie of de RVO 
en Kamer van Koophandel (Oekraïnedesk). 
 
Gemeentelijke steun 
We zien op dit moment geen mogelijkheden voor concrete gemeentelijke (financiële) steun.  
Die wordt door de bedrijven tot op heden ook niet gevraagd of verwacht. Diverse landelijke 
onderzoeken laten zien dat bedrijven, ondanks de negatieve gevolgen voor het eigen bedrijf,  
de sancties van de EU en Nederland ondersteunen. Desondanks verkeren diverse bedrijven in  
zwaar weer of zien zij grote orders en belangrijke afnemers wegvallen. Onze bestuurders en 
accountmanagers ondernemen blijven met de bedrijven in gesprek. Zij adviseren waar nodig over 
maatregelen die bedrijven kunnen nemen, bij energiebesparing, personeelswerving en het benutten 
van gezamenlijke (export-)kansen.  



 

 

 
Als inkopende partij geeft gemeente SWF een mogelijkheid tot compensatie. Door de sterk 
stijgende prijzen, veroorzaakt door de energie-, grondstoffen- en Oekraïne-crisis, kunnen 
leveranciers bij nieuwe en lopende overheidsopdrachten in de problemen komen en een verzoek  
bij gemeente SWF neerleggen voor compensatie. 
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