
 

  

 

 

 

  



 

  

 

 

We werken met zijn allen hard om in ons mooie land de 
coronacrisis te beteugelen. We doen wat we kunnen om iedereen 
te beschermen tegen het coronavirus, onze economie te 
ondersteunen en banen te behouden. Op de korte termijn is 
financiële ondersteuning voor het bedrijfsleven van enorm 
belang om onze verworven welvaart zoveel mogelijk te 
behouden. 

In deze tijden is het echter ook belangrijk om te blijven kijken 
naar de lange termijn.  Nederlanders maken zich namelijk ook in 
deze coronatijd onverminderd zorgen over (de gevolgen van) 
klimaatverandering. Daarom moeten we de maatregelen voor 
economisch herstel koppelen aan de voorgenomen 
klimaatdoelen. 

De Jonge Klimaatbeweging presenteert in dit document namens 
de Nederlandse jongeren uitgangspunten en suggesties voor 
beleid waarmee we niet alleen bouwen aan een 1.5-
metersamenleving, maar ook aan een 1.5-gradensamenleving. 
Met deze suggesties bieden we op de korte termijn economische 
verlichting en dragen we op de lange termijn bij aan de 
verduurzaming van de economie.   



 

  

 

✓ Investeren in de 1.5-metersamenleving = investeren in de 1.5-
gradensamenleving  
De economische steunmaatregelen die nu worden genomen 
mogen geen schulden worden die op de schouders van jonge 
generaties drukken, maar moeten investeringen zijn in een 
duurzame toekomst. De investeringen in de 1.5-
metersamenleving moeten bijdragen aan de opbouw van een 
toekomstbestendige, circulaire en duurzame economie die 
koerst op een maximale klimaatopwarming van 1.5 ℃. 
 
 
 

✓ Breng de toekomst dichterbij 
De afgelopen jaren zijn zeer veel mooie akkoorden gesloten 
voor verduurzaming, zoals het Klimaatakkoord, een veelheid 
aan Green Deals en de European Green Deal. Breng 
maatregelen uit deze akkoorden zoveel mogelijk naar voren om 
de economie en de werkgelegenheid een boost te geven. Afstel 
van de overeengekomen maatregelen mag niet aan de orde zijn 
en vertraging van de uitvoering van klimaatbeleid moet zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Maak daarentegen gebruik van de 
kansen die nu ontstaan om voor te sorteren op 55% reductie op 
CO2-uitstoot in 2030. 
 
 
 
 

 
 

✓ Veranker veerkracht in maatschappelijke systemen 
Zowel de huidige gezondheidscrisis als de klimaatcrisis komen 
niet compleet onverwacht. Toch zijn de economische risico’s 
van deze crises onvoldoende bekend of wordt er onvoldoende 
op geanticipeerd. Voor een toekomstbestendige samenleving is 
het van belang dat uitvoerige risicoanalyses ten grondslag 
liggen aan beleid voor de lange termijn en, bijvoorbeeld, 
investeringen van pensioenfondsen. Daarom moeten 
stresstesten voor grote bedrijven en essentiële instituties 
worden ontwikkeld, om onze maatschappelijke systemen 
veerkracht te geven. 

 

  



 

  

 

 
✓ Fiscaal Stimuleren Modal Shift 

Stimuleer dat mensen meer duurzame veroersopties kiezen 
wanneer er weer in toenemende mate kan worden gereisd. Doe 
dit door:  
i) Een belastingvrij mobiliteitsbudget in te voeren en de 

belastingvrijstelling voor de kilometervergoeding voor 
autoverkeer af te schaffen. 

ii) Een kerosinebelasting in te voeren. 
✓ Voorwaarden korte vluchten KLM 

Geef KLM, naar voorbeeld van de Franse regering, als 
voorwaarde voor de garantstelling dat korte vluchten naar 
bestemmingen die in minder dan 4 uur met de trein bereikbaar 
zijn afgeschaft moeten worden. Zet tegelijkertijd in op het 
verbeteren van de treinverbindingen met deze bestemmingen. 
Dit zijn bestemmingen als Brussel, Parijs, London of Düsseldorf. 

✓ Hoogfrequent Spoorvervoer op een hogere frequentie 
Versnel de uitbreiding van het programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer om de capaciteit van het OV in de 1,5-
metersamenleving te verhogen en te bouwen aan een 
toekomstbestendig OV-netwerk. 
 
 

✓ Duurzame Verhuurderheffing 
Geef woningcorporaties en woningbouwverenigingen de 
mogelijkheid om tot en met 2021 de verhuurderheffing aan te 
wenden voor de verduurzaming van de huurwoningen met 
aantoonbare reductie in de huurkosten (waaronder g/w/e) van 
de bewoners. 

✓ Versnelde RenovatieVersneller 
Verdubbel de hoeveelheid geld beschikbaar voor de 
RenovatieVersneller naar een totaal van 200 miljoen euro. Zo 
wordt eerder de kostenverlaging voor duurzame renovatie 
behaald en komen we sneller op het beoogde renovatietempo 
van 200.000 verduurzaamde woningen per jaar uit het 
Klimaatakkoord.  

✓ Bonus Verduurzamen woning 
Geef mensen een bonus, bovenop bestaande subsidies, 
wanneer ze voor eind 2021 ervoor kiezen om de eigen woning 
te verduurzamen. Geef deze bonus voor het isoleren van het 
huis, het installeren van HR++ of triple glas, en het aanleggen 
van groene daken. Deze maatregel heeft economische 
voordelen en zorgt dat de energievraag in de gebouwde 
omgeving snel vermindert. Laat dit gepaard gaan met de 
versimpeling van de isolatiesubsidie (SEEH). Tijdelijk schrappen 
van de verplichting om minimaal twee maatregelen te nemen. 

 



 

  

 

✓ Onderweg naar Parijs 
Stel met beursgenoteerde bedrijven die steunmaatregelen van 
de overheid krijgen plannen op waarmee zij zich aan het Parijs-
akkoord binden. Laat bijvoorbeeld de rente die wordt betaald 
op de staatssteun afhangen van de emissiereductie in de 
periode 2020-2030 of stel een dalend CO2-plafond in. 

✓ Zekerheid in transitie  
Bied boeren die nu een terugval in omzet zien de kans om te 
stoppen óf om de bedrijfsprocessen te verduurzamen met extra 
steun. Geef ze in het laatste geval daartoe voor 3 jaar een 
inkomensrisicodekking van 90% van het pre-corona inkomen 
als overbrugging naar een meer duurzame vorm van boeren.  
 
 
 

✓ Omscholing naar duurzame beroepen 
Hef het dreigende tekort aan arbeidskrachten in de duurzame 
en sociale sector op door sterk in te zetten op het omscholen 
van arbeidskrachten. Geef mensen die werkzaam zijn in een 
niet-duurzame sector en wiens banen op de tocht staan, de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een 
omscholingsprogramma voor de sociale en duurzame sector.  

✓ Toekomstlessen 
Zorg ervoor dat jongeren en toekomstige generaties worden 
voorbereid om te anticiperen op dreigende maatschappelijke 
uitdagingen zoals pandemieën en de klimaatcrisis. Doe dit door 
jongeren te laten nadenken over en rekening te houden met de 
toekomst, zodat ze meer oog hebben voor de lange termijn en 
risico’s beter op waarde kunnen schatten. 

  

 

 



 

  

 

We staan voor twee ongekend complexe uitdagingen, de corona- en 
klimaatcrisis. Deze crises en de (economische) gevolgen hiervan zullen 
nog heel lang invloed hebben op de levens van jonge en toekomstige 
generaties. Een te grote focus op het oplossen van de één leidt hoe dan 
ook tot desastreuze gevolgen door de ander. Daarom is het van groot 
belang dat economisch herstel hand in hand gaat met de vergroening 
van de economie. Zo bouwen we aan een post-corona toekomst met 
harmonie tussen mens, milieu en welvaart.  

Alleen samen kunnen we bouwen aan de 1.5-meter- én de 1.5-
gradensamenleving. 

 

Met vriendelijke groet,  

Voorzitter Jonge Klimaatbeweging 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Werner Schouten 
Voorzitter Jonge Klimaatbeweging 

voorzitter@jongeklimaatbeweging.nl  
06 2166 4330 

 

Joris Overmeer 
Vice-voorzitter Jonge Klimaatbeweging 

politiek@jongeklimaatbeweging.nl 
06 2716 7527 
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