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Groen uit de crisis

Briefadvies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
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Opties voor groen herstel

1. Pauzeer geplande maatregelen

als de coronacrisis reden geeft tot reflectie

2. Versnel of verander bestaand overheidsbeleid

als de coronacrisis en/of groen herstel reden geven tot 

aanpassingen
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1. Pauzeer geplande maatregelen

• Gedragsveranderingen of verandering maatschappelijke 

normen kunnen aanleiding geven om eens kritisch te 

kijken of het anders kan

• Advies: Hou beleid tegen het licht om na te gaan waar 

gezien de corona crisis een pas op de plaats nodig is.
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2. Versnel of verander bestaand overheidsbeleid

• Groen herstel en/of coronacrisis geven aanleiding 

tot intensiveren of aanpassen beleid

• Veel verschillende maatregelen mogelijk
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2. Veranderen en versnellen: een beoordelingskader
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2. Veranderen en versnellen: een beoordelingskader

Uitvoerbaarheid op de korte termijn

1. Uitvoerbaar in de komende kabinetsperiode

Bijdrage aan economisch kortetermijnherstel

2. Bijdrage aan behoud werkgelegenheid of creëren nieuwe 

werkgelegenheid en verdienvermogen.

Bijdrage aan brede welvaart

3. Bijdrage aan economische structuurversterking

4. Bijdrage aan transitie naar een duurzame leefomgeving

5. Bijdrage aan sociale rechtvaardigheid
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Analyse van concrete maatregelen 

voor 7 opgaven
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1. Verduurzaming gebouwde omgeving

2. Versnelling woningbouw

3. Toekomstbestendige energie-infrastructuur

4. Verduurzaming landelijk gebied

5. Emissieloze mobiliteit

6. Emissieloze lucht- en zeevaart

7. Klimaatadaptatie



Verduurzaming gebouwde omgeving
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Meer nodig voor een duurzame samenleving 

• We gaan geen duurzame samenleving creëren met een paar 

herstelmaatregelen

• Belangrijk daarbij is:

- Zoek in de transitie een goede balans tussen oude en nieuwe 

economie

- Sluit met maatregelen aan bij wat mensen belangrijk vinden in hun 

eigen leefomgeving
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