
Groen Herstel
• Hoe kunnen klimaatmaatregelen 

het economisch herstel helpen?

• Live Webinar Klimaatplatform

• Vrijdag 8 mei 2020

• Aanvang 10.00 uur
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Wat er al binnenkwam

“Haal werkzaamheden 
aan het elektriciteits-, 
warmte- en biogasnet 
naar voren.”

“Geef krachten die - als 
gevolg van de corona-crisis 
- ontstaan voor groener en 

socialer een zet.”

“Alles waar huishoudens 
voordeel aan hebben is 
win – win.”



➢ Inleidingen sprekers
en vragen stellen

➢ Ideeën inbrengen voor 
Groen Herstel

➢ Afsluiting

Groen Herstel
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Mondiaal & EU: ambities blijven, maar 
momentum komt onder druk…

Mondiaal: 
Invloed op politiek momentum door uitstel COP26 en andere bijeenkomsten en 
herprioritering door crisis

Europa: 
Geen direct effect op de borging van bestaand Europees broeikasgasreductiedoel

Aanscherping van klimaatbeleid mogelijk onder druk

Risico op vertraging impact assessment CIE (vooralsnog handhaving planning) 

Vaststellen van het 2030 doel zal mogelijk later plaatsvinden

Tegengeluid van de CIE en 18 landen (kopgroep + o.a. DUI, ITA):   
• Tempo vasthouden 

• Herstel moet groen worden  / Green Deal centrale rol

• Kansen voor duurzame investeringen
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Reactie NL

Mondiaal:

Koppeling klimaat en economisch herstel in zowel narratief klimaatdiplomatie als 
klimaatinvesteringen.

Steun aan overheden, bedrijfsleven en financiering en identificeren van kansen om 
landen te helpen om hun weerbaarheid te vergroten.

EU:
Oproep van grote groep lidstaten: houd koers

De Commissie komt begin mei met eerste voorstellen voor herstelpakket. 

Non-paper om dit proces te beïnvloeden ligt in Brussel: nadruk op behouden van 
huidige targets en onderdeel maken klimaatinvesteringen van EU herstelpakket
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Waar werken we nationaal aan?
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Directe impact: 
Generieke noodsteun 
voor bedrijven en 
economie

Uit de crisis:
Hoe houden we koers én 
komen we tot een zo 
groen mogelijk herstel?

Voorbij de crisis:
Wat wordt de structurele betekenis van deze crisis voor het beleid en hoe 
moeten we daarop reageren?



Frank Elderson
Directeur Toezicht 
De Nederlandsche Bank
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Mathijs Bouman
Economisch commentator Nieuwsuur
en het Financieele Dagblad
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-7,3%
-2,7%

2020 2021

12 mnd + bankencrisis

-1,2%

3,5%

2020 2021

3 maanden lock-down

-5,0%

3,8%

2020 2021

6 maanden lock-down

Werkloosheid: 
4,5%

Werkloosheid: 
5,3%

Werkloosheid: 
9,4% 

DE CRISIS



HET BELEID





DE PITSTOP 





HET ONDERZOEK



GROEN HERSTEL? 
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Klimaatakkoord als Groen Herstel
Klimaatplatform 24/4 2020

Olof  van der Gaag, directeur NVDE
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Omzetverlies DE sector (*)

* Maandelijks onderzoek achterban NVDE; respons 143



21

Verwacht: negatief  effect klimaat
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Stilval projecten & vraaguitval



23

Klimaatakkoord = banenmachine
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Verbouwing = banen
Wijken aardgasvrij 2035 (RLI): 

gemiddeld +11.000 FTE

(CE Delft, 2017)
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Oplossingen korte termijn: 

liever trampoline dan vangnet

• Gebouwde omgeving: versimpelen isolatiesubsidie; snelle-
beslissers-bonus; renovatieversneller uitbreiden.

• Elektriciteit: investeringen en vergunningen netverzwaring; 
routekaart elektrificatie industrie (vgl waterstof)

• Mobiliteit: temperen verhoging bijtelling emissieloze auto’s; 
financiële stimulans laadinfra

• Algemeen: vlotte projectvergunningen; regeling ‘Willekeurige 
afschrijving’ voor transitieprojecten; maatwerk scale-ups.
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Langere termijn: 

Klimaatakkoord = groen herstel

• Economie houdt nu z'n buik in – maar dat is geen structurele 
afslanking uitstoot.

• Vasthouden en versterken Klimaatakkoord beste basis voor 
groen herstel

• Vraagt wel extra maatregelen (NB was al zo…)

• Rol uitvoeringsoverleggen: start nu voorbereiding upgrade 
(met extra oog voor samenhang tussen tafels)
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Denkrichtingen upgrade

Gebouwde omgeving: extra financiële ruimte; wet milieubeheer 
(‘bespaarservice’); overdrachtsbelasting variabel

Elektriciteit: stimulans (flexibele) elektrificatie industrie; nieuwe 
zekerheden wind op zee; energie-infra; gevolgen uitstel RES.

Mobiliteit: vasthouden deel op afstand werken; blijven sturen op 
100% zero emissie; impuls (slimme) laadinfra



Koopt duurzame waar

Dan helpen we elkaar ;-)



➢ 15 mei: Monitoring

➢ 27 mei Rol van gas in energiesysteem

➢ 12 juni Ressen

Bijeenkomsten Klimaatplatform



Blijf in contact
@klimaatakkoord.nl

www.klimaatakkoord.nl

klimaatakkoord@ser.nl


