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GROENLINKS

Geen groeifonds
   maar een klimaatfonds.

Onze regering presenteerde Het Nationaal Groeifonds.
20 miljard euro met maar één doel: economische groei.

Het is een verkeerd doel, gebaseerd op een verouderd 
idee. Het idee dat groei van het Bruto Binnenlands 
Product altijd belangrijker is dan andere waarden als 
rechtvaardigheid, gezondheid, natuur en klimaat.

GroenLinks komt daarom met een tegenvoorstel.
Geen groeifonds, maar een klimaatfonds.

Wij willen het geld steken in het creëren van een nieuwe, 
duurzame economie. Zoals bijvoorbeeld Frankrijk en 
Duitsland doen. Zo brengen we onze uitstoot de komende 
jaren radicaal omlaag en passen we het principe van 
klimaatrechtvaardigheid toe: de vervuiler betaalt. Het is de 
enige economie die houdbaar is voor de toekomst. Het 
enige lange termijnplan dat logisch is.

We hebben geen tijd te verliezen.
De komende 10 jaar zijn cruciaal om klimaatverandering 
te stoppen, zegt de VN-klimaatorganisatie. De eerste 
gevolgen van klimaatverandering merken we nu al: 
nooit meer een Elfstedentocht, iedere zomer extreme 
hittegolven. Smeltende poolkappen, een stijgende 
zeespiegel, een brandende amazone en bosbranden in 
Siberië zo groot als Cyprus, toenemende verwoestijning en 
aanhoudende droogte.

We moeten, net als in de coronacrisis, naar de 
wetenschappers luisteren. De coronacrisis is een 
logisch keerpunt om onze economie te hervormen en 
niet verder te gaan op de oude weg.

We moeten nu investeren om de vervuilende economie om 
te vormen naar een nieuwe duurzame economie.
In dit Klimaatfonds presenteren wij een reeks concrete 
voorstellen om dat te realiseren.
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TOTAALOVERZICHT

VOLKSHUISVESTING

MOBILITEIT

ENERGIE, ONDERZOEK EN INNOVATIE

LANDBOUW EN NATUUR

SOCIALE INFRASTRUCTUUR

€10 miljard

€14 miljard

€15 miljard

€12 miljard

€9 miljard

€60 miljard

A
B
C
D
E
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VOLKSHUISVESTINGA €10 MILJARD

A1  MEER WONINGEN (€6 MILJARD)

Financiering onrendabele locaties (sociale 
huur, goedkope middenhuur, betaalbare 
koopwoningen).

Met een woningbouwimpuls van €6 miljard 
kunnen zo’n 350.000 extra woningen worden 
gebouwd. 

A2  VERDUURZAMEN VAN (BESTAANDE) 
GEBOUWDE OMGEVING (€4 MILJARD)

Geld kan onder andere worden ingezet voor 
hybride warmtepomp, zonnepanelen en betere 
isolatie. Voorrang voor kwetsbare wijken.
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MOBILITEITB €14 MILJARD

B1  FONDS VOOR FIETSINFRASTRUCTUUR 
EN LEEFBAARHEID (€1 MILJARD)

We investeren in fietsinfrastructuur voor 
verbeterde bereikbaarheid en leefbaarheid.

B2  INVESTEREN IN STEDELIJKE 
BEREIKBAARHEID (€5 MILJARD)

We investeren in metronetwerken, spoorlijnen en 
stations binnen grote en kleine steden.

B3  INVESTEREN IN NATIONAAL EN 
INTERNATIONAAL TREINVERKEER
(€8 MILJARD)

We investeren in internationaal treinverkeer 
(Brussel, Londen, Parijs, Berlijn) om korte 
vluchten te vervangen.

We verbeteren de verbinding tussen de 
Randstad en de rest van Nederland. 
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ENERGIE, ONDERZOEK EN INNOVATIE
€15 MILJARD

C

C1  INVESTEREN IN ELEKTRICITEITS-
NETTEN & WINDENERGIE OP ZEE (€10 MILJARD)

Duurzame energieprojecten staan nu in de wacht 
omdat ze niet aangesloten kunnen worden op 
het net.

Uitbreiding capaciteit elektriciteitsnet is nodig 
voor uitrol duurzame energie. 

C2  INVESTEREN IN ONDERZOEK/
TECHNIEKEN VAN DE TOEKOMST (€5 MILJARD)

Voorbeelden: waterstof, schone energie, 
restwarmte (warmtenetten), schoon vervoer en 
duurzame landbouw.

Versterken van regionale kennisnetwerken 
(o.a. Delft, Groningen, Wageningen), focus op 
brainports en banen van de toekomst. 

Versterken eerste geldstroom onderzoek, ook 
onderzoek dat niet direct “rendement” oplevert 
(fundamenteel, alfawetenschappen). 
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LANDBOUW EN NATUUR €12 MILJARDD

D1  GELD VOOR MEER NATUUR (€4 MILJARD)

Meer natuur leidt tot reductie CO2-uitstoot, is 
goed voor biodiversiteit en levert op korte termijn 
werkgelegenheid op.

Met €4 miljard kan het Natuurnetwerk Nederland 
in 2027 worden gerealiseerd. Het gaat hier om 
41.000 hectare extra natuur. 
 

D2  HALVERING VAN
DE VEESTAPEL (€5 MILJARD)

We halveren de veestapel door productierechten 
en productievergunningen op te kopen van 
boeren.  

D3  TRANSITIEFONDS
NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW (€3 MILJARD)

Dit transitiefonds helpt boeren om de overstap te 
maken naar natuurinclusieve landbouw. 
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SOCIALE INFRASTRUCTUUR €9 MILJARDE

E1  OMSCHOLING (€3,5 MILJARD)

Zij-instroom & bijscholing in publieke 
sector bevorderen, meer geld voor 
omscholingsprogramma’s voor mensen die van 
kansarme naar kansrijke sectoren (techniek, 
publieke sectoren) willen overstappen. 

Verlagen financiële drempel 2de studie als studie 
gericht is op werken in publieke sector of in 
techniek.

E2  INVESTEREN IN
KWETSBARE WIJKEN (€1,5 MILJARD)

Investeringen in sociale infrastructuur 
zoals bibliotheken, up-to-date maken en 
verduurzamen van schoolgebouwen, verbeteren 
leefomgeving (speeltuinen).  

E3  SCHULDENFONDS (€3 MILJARD)

Verruiming van kwijtscheldingsbeleid, start 
van breed schuldenoffensief in lijn met 
Commissie-Halsema. NVVK (vereniging voor 
schuldhulpverlening) pleit voor een fonds van 
€3 miljard. Kabinetsvoorstel van €30 miljoen is 
ontoereikend. 
 
E4  OPLOSSEN DAKLOZENCRISIS (€1 MILJARD)

Het aantal daklozen is afgelopen tien jaar 
verdubbeld naar 40.000. We investeren €1 
miljard in woonruimte voor deze groep. 



Met het Klimaatfonds wordt er tot en met 2030 €60 miljard geïnvesteerd in de 
maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzame energie, landbouw en mobiliteit,
de woningmarkt, kennis en innovatie, natuur en de sociale infrastructuur.

Deze €60 miljard is de som van een reeks concrete en reeds geïdentificeerde 
projecten. Het is van het investeringsritme binnen deze projecten afhankelijk 
hoeveel geld er op welk moment tussen nu en 2030 geïnvesteerd wordt.

VOETNOOT


