
DUURZAAM HERSTEL
NA CORONA
We worden allemaal geconfronteerd met de gevolgen van de 
coronacrisis. Bureau BUITEN volgt de laatste ontwikkelingen op de 
voet en denkt graag met u mee om zo goed mogelijk te anticiperen 
op deze gevolgen. Wilt u bijvoorbeeld de economische effecten in 
kaart hebben? Of wilt u een economisch herstelplan of een strategie 
voor duurzaam herstel? Wij helpen u graag op weg.

Grote economische impact
De wereld is in de ban van het coronavirus. Hoewel de maatregelen tegen het virus nu stapje voor stapje 
worden teruggeschroefd is de impact nog steeds enorm. Naast impact op de gezondheid en de 
maatschappij zijn ook de economische gevolgen groot. Hoewel voor dit jaar de contouren van de recessie 
steeds duidelijker worden, is het tempo van herstel nog met veel onzekerheden omgeven. Daarnaast 
verschillen de effecten sterk per gebied. Dit vraagt om lokaal en regionaal maatwerk in economisch 
herstelbeleid. Wilt u weten hoe uw gemeente het beste om kan gaan met de economische gevolgen van de 
coronacrisis? Onze adviseurs brengen dit graag voor u in kaart.

Regio’s en gemeenten spelen 
belangrijke rol in herstel 
Aanvullend op de steunmaatregelen 
van het Rijk, zoals de NOW, Tozo, 
TOGS en ondersteuning aan de 
sierteelt, cultuur en mediasector, 
hebben ook gemeenten en provin-
cies in de eerste maanden na de 
corona-uitbraak lokale noodmaatre-
gelen opgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld 
kortingen op en uitstel van belastin-
gen, stimuleren van lokaal en sociaal 
consumeren, opschorten van huren 
voor instellingen die gemeentelijk 
vastgoed huren en het opschalen van 
financiële steun aan zelfstandigen.

Corona-effecten regionaal en lokaal in kaart
Het is duidelijk dat de coronacrisis de nodige impact heeft 
op de economie. Iedere regio en gemeente ondervindt dat 
op een andere manier. Onder andere de sectorstructuur, 
schaal van bedrijven en de samenstelling van de arbeids-
markt hebben hier invloed op. Bureau BUITEN helpt 
regio’s en gemeenten met het inzichtelijk maken van 
economische gevolgen van de coronacrisis op regionaal en 
lokaal niveau. Dat doen we bijvoorbeeld voor de gemeente 
Aalsmeer, waar we specifiek inzoomen op de prominente 
sectoren daar: sierteelt, logistiek en leisure. We gaan ook 
in op de ‘corona-effecten’ in lopende projecten, bijvoor-
beeld in de economische strategie Rijswijk, waar we de 
impact van de coronacrisis expliciet aan de orde laten 
komen in de analyse van de huidige economie en bij de 
uitwerking van de strategie. 



De transitie naar economisch herstel
Op de (middel)lange termijn verschuift de focus van 
generieke steunmaatregelen ter voorkoming van 
ontslagen en faillissementen, naar economisch beleid 
dat de transitie naar een ‘postcorona-economie’ en 
economisch herstel bevordert. Dat kan bijvoorbeeld 
door gerichte ondersteuning aan sterk geraakte 
sectoren en het promoten van lokaal/regionaal 
consumeren en recreëren. Of door het opstellen van 
regionale arbeidsmarktprogramma’s en het inspelen 
op ruimtelijk-economische gevolgen en veranderende 
marktvraag met betrekking tot binnensteden, 
werklocaties en bereikbaarheid. Door de onzekerheid 
die de coronacrisis met zich meebrengt is het van 
belang dat overheden wendbaar zijn op economisch 
vlak, de economische gevolgen van de crisis goed 
blijven monitoren en hier vervolgens op inspelen. 

Bezoek www.bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen 
betekenen? Of wilt u een keer vrijblijvend met 
ons in gesprek? Neem dan contact op met 
Joost Hagens. 

Joost Hagens
joost.hagens@bureaubuiten.nl

Een sterke, mooie en duurzame omgeving
Bureau BUITEN werkt aan vraagstukken over economie en werklocaties, mobiliteit, toerisme en recreatie, 
erfgoed, energie & duurzame omgeving en Europese projecten en programma's. Met onze jarenlange ervaring 
met diepgaande economische analyses, adviezen over regionale economie, verduurzaming en werklocaties zijn 
we goed in staat zijn om gemeenten en regio’s te helpen met het in beeld brengen van corona-effecten én 
oplossingsrichtingen aan te dragen voor een duurzaam herstel.

Wat kunnen wij betekenen
• Economische scan corona-effecten: 
 we brengen economische gevolgen regionaal/   
 lokaal in beeld en vertalen nationale of regionale  
 prognoses naar de regionale of lokale context.
• Een economisch herstelplan op lokaal/
 regionaal niveau, gecombineerd met    
 arbeidsmarktprojecten (matchen vraag-aanbod). 
• Ondersteuning bij de ‘weg naar Europese  
 subsidies’, dat is juist nu relevant.
• Advies voor recreatie en toerisme:    
 kansen voor innovatie, het werkbaar maken van  
 de anderhalvemeter samenleving,    
 destinatiemarketing/spreiding. 
• Strategie groene economie: 
 handvatten voor een duurzaam herstel. 

Kansen en urgentie voor groen 
herstel
Een crisis kan een goede motor zijn om 
verandering op gang te brengen. Er wordt de 
komende tijd veel door de EU, het Rijk, de 
provincies en gemeenten geïnvesteerd om 
de economie te stimuleren. Door groene 
investeringen kan de verduurzaming van de 
economie een enorme impuls krijgen. Ook 
wordt door corona de kwetsbaarheid van 
onze geglobaliseerde ketens en Just in time 
(JIT) management – een logistieke methode 
waarbij voorraden bewust klein worden 
gehouden – duidelijk. Dit kan een goede 
reden zijn om meer naar lokale circulaire 
ketens over te gaan. Bovendien biedt het 
overstappen op een groene economie ook in 
termen van economische ontwikkeling 
kansen. De energietransitie en circulaire 
economie hebben veel potentie voor meer 
werkgelegenheid en verdienvermogen. Er is 
nog veel werk te verrichten voor de lange 
termijn. Regio’s en gemeenten kunnen 
hierop inspelen met (ruimtelijk-)economisch 
beleid. Bijvoorbeeld door te werken aan 
clustervorming van duurzame en/of 
circulaire bedrijven, door ruimte te bieden 
aan bedrijvigheid in de energietransitie en 
circulaire economie en door arbeidsmarkt-
programma’s gericht op de groene 
economie op te starten. 


