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Ik ben een optimist en een realist.  
 Ik ben ervan overtuigd dat Nederland   
 sterker uit deze crisis kan komen als 
 we nu de juiste keuzes durven maken.  
 Daarom moeten we nu doorpakken!
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Begin 2020 stond de Nederlandse economie er nog goed voor. De werkloosheid 
was historisch laag, de koopkracht steeg en de staatsschuld daalde. Mondiaal 
waren er zorgen over de Brexit en nieuwe handelsconflicten, maar in eigen land 
bereikten in 2019 de klimaattafels nog een historisch klimaatakkoord en sloten de 
sociale partners na jarenlange onderhandelingen een belangrijk pensioenakkoord. 
De politiek had haar handen vol aan de stikstof en PFAS. Maar niets wees erop 
dat een veel grotere crisis aanstaande was.

Het virus begon in China, maar kreeg in mum van tijd de hele wereld in haar 
greep. Winkels, cafés en restaurants moesten dicht, theaters en bioscopen sloten 
de deuren. Treinen bleven leeg en vliegtuigen aan de grond. Met thuiswerken en 
videobellen werkten mensen door, maar in de maakindustrie viel de productie  
voor een deel stil omdat de aanvoer in de keten stokte. 

Corona is in de eerste plaats een gezondheidscrisis. Het virus heeft het gemunt 
op de meest kwetsbaren, maar raakte de hele samenleving. Om de overbelasting 
van de IC’s te voorkomen ging het hele land tot twee keer toe in een lockdown. 
We leefden mee met de mensen die ziek werden of een naaste verloren door  
het virus. De psychische belasting voor jong en oud was aanvankelijk minder 
zichtbaar, maar vraagt ook de komende maanden nog onze volle aandacht. 

Met uitgebreide noodpakketten schoten we ondernemers en instellingen te  
hulp. Maar ook veel zelfstandigen verloren hun inkomen en waren aangewezen  
op de inkomensondersteuning van de overheid. 
Daarmee is de crisis na de crisis een feit. Nederland wacht een zware  
economische terugval, ook als we de verspreiding van het virus onder controle 
krijgen door een uitgebreid programma van vaccinaties, testen en traceren. 

Het stof moet nog neerdwarrelen voor we de precieze omvang van de crisis  
kennen. Maar feit is dat Nederland een plan nodig heeft om de economie weer op 
gang te brengen. Want regeren is vooruitzien. Ik heb geleerd dat je vooruit moet 
denken, zaken moet voorbereiden voor straks. Want Nederland moet de wind in 
de zeilen krijgen om banen te behouden en te creëren. Zodat we de staatsschuld 
kunnen aflossen en ondernemers kunnen helpen. Het verdienvermogen van  
Nederland moeten we vergroten zodat wij ons land later weer verantwoord  

nu doorpakken!
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kunnen doorgeven. Tegelijkertijd moeten we dit op een slimme manier doen zodat 
we het klimaat helpen en nieuwe kansen creëren.

Dat plan - onze New Deal voor de Nederlandse economie - bestaat uit drie  
bestandsdelen. 

Doorstarten

Op korte termijn is een doorstartstrategie nodig om vooral de kleinere  
ondernemers te helpen om de draad weer op te pakken. Zij hebben ingeteerd  
op hun buffers en kunnen niet wachten om te doen waar ze het beste in zijn:  
ondernemen. 

Repareren

De tweede opdracht is dat we doorpakken om structurele onzekerheden die 
de afgelopen tien jaar zijn ontstaan in de Nederlandse economie te repareren: 
op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de toekomst van de jongere generaties.

 
Investeren

De derde opdracht is om onze economie klaar te maken voor de toekomst:  
sterker, eerlijker en groener. We moeten juist nu weer groots denken, kansen  
benutten en investeren in de nieuwe verdienmodellen van de toekomst. 
Investeren om onze welvaart ook voor toekomstige generaties zeker te stellen. 
Dit vraagt om een ambitieuze visie op ons toekomstig verdienvermogen op basis 
van innovatie, kennis, moderne technologie én duurzaamheid. 

Roosevelt’s New Deal was een uitgebreid sociaal en economisch hervormings- 
pakket om Amerika uit de diepe crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw  
te loodsen. De New Deal deed wat het moest doen en was niet ideologisch, 
maar heel pragmatisch en op vele fronten baanbrekend voor de Amerikaanse 
samenleving. Het was een uniek voorbeeld van leiderschap, optimisme en 
vertrouwen in eigen kunnen, dat we ook nu weer nodig hebben. 
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Ik ben een optimist en een realist. Ik ben ervan overtuigd dat Nederland sterker uit 
deze crisis kan komen als we nu de juiste keuzes durven maken. We hebben de 
kennis en expertise in huis. We zijn koploper op tal van terreinen en we hebben 
ook bij eerdere crises aangetoond over de wilskracht te beschikken om ook deze 
crisis te boven te kunnen komen. 

Daarom moeten we nu doorpakken!

Wopke Hoekstra



doorstarten
Op korte termijn is een doorstartstrategie nodig 
om vooral de kleinere ondernemers te helpen om 
de draad weer op te pakken. Zij hebben ingeteerd 
op hun buffers en kunnen niet wachten om te 
doen waar ze het beste in zijn: ondernemen. 
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Als je met hard werken en voor eigen risico een eigen zaak hebt opgebouwd en 
van de ene op de andere dag op last van de overheid de deuren moet sluiten 
stort je wereld in. Gevoelens van onrecht en machteloosheid strijden om voorrang. 
Je voelt je verantwoordelijk voor je medewerkers, die je niet zo maar naar huis wilt 
sturen. Je spreekt je buffers aan en rekent vooruit hoelang je dit vol kunt houden. 
De noodsteun biedt verlichting, maar dekt nooit alle kosten. Elke persconferentie 
wacht je weer op de bevrijdende boodschap. Je wilt door.

Dit is het verhaal van heel veel ondernemers in ons land. Kleine ondernemers 
en zelfstandigen die keihard door de crisis zijn getroffen. Grote ondernemingen 
hebben vaak flinke financiële reserves en ruimere mogelijkheden om de klap op 
te vangen. Maar juist veel winkeliers, restauranthouders, kappers en andere 
MKB’ers zagen hun droom in duigen vallen. 

Daarom verdienen zij als eerste onze steun. Als samenleving moeten we hen 
ook de komende jaren extra zuurstof bieden om op adem te kunnen komen 
en een nieuwe toekomst voor hun zaak zeker te stellen. Met vrijstellingen, 
innovatieprikkels en verliescompensatie. Zeker voor de lokale en regionale 
gemeenschappen zijn deze MKB’ers en familiebedrijven onmisbaar. Ze zijn 
de grootste werkgever in ons land, maar zeker zo belangrijk omdat ze geworteld 
zijn in de eigen gemeenschap. 

Wij willen hen helpen. Met maatwerk en concrete oplossingen. Om te zorgen 
dat deze ondernemers weer kunnen ondernemen en als motor van de lokale 
en regionale economie kunnen draaien. Wij presenteren een maatwerkpakket 
van hele concrete maatregelen om juist deze ondernemers bij te staan in de 
doorstart van hun onderneming.

1.  Doorstarten



Tekst.
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Maatwerk voor het MKB
en familiebedrijven

MKB herstelfonds:   we stellen een herstelfonds in voor het MKB en 
middelgrote familiebedrijven, waarmee op maat betalingsregelingen en tijdelijke 
vrijstellingen kunnen worden gefinancierd, zodat ondernemers lucht krijgen en 
kunnen doorpakken. 

Stopperslening:   we willen een stoppersregeling voor bedrijven die 
ondanks de noodsteun toch moeten stoppen. Met deze leningen neemt de 
overheid de schuld van de ondernemer over en worden kleinere (mkb-)schuld- 
eisers in de keten ontzien. Voor de ondernemer kan deze regeling een nieuwe 
start zijn. 

Overbruggingskrediet:   we vergroten de bekendheid van  
overbruggingskredieten zodat meer ondernemers van deze regelingen gebruik 
kunnen maken.

Financiering:   we stellen extra middelen en ondersteuning beschikbaar 
voor alternatieve non-bancaire financiers, zoals Qredits, die vaak makkelijker en 
sneller kleine kredietaanvragen financieren. 

Innovatie:   we verruimen de WBSO tijdelijk met 250 miljoen per jaar en 100 
miljoen structureel, zodat meer MKB- en familiebedrijven in aanmerking kunnen 
komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van medewerkers die zich 
richten op innovatie en R&D. 

Innovatiebox:   we verruimen ook de innovatiebox tijdelijk met 250 miljoen 
per jaar (en 100 miljoen per jaar structureel) om innovatieve duurzame  
investeringen aan te jagen. 

Belastingrente:   om te voorkomen dat ondernemers tegen extra 
belastingschulden oplopen houden wij de invorderingsrente en belastingrente 
ook na 2021 op een verlaagd tarief van 2%. 

Doorstarten, repareren, investeren.
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Werkkostenregeling:   wij houden de tijdelijke verhoging van de 
werkkostenregeling voorlopig in stand, zodat werkgevers niet hoeven te besparen 
op vergoedingen aan hun medewerkers. 

Willekeurige afschrijving:   ondernemers kunnen investeringen tot 
10 miljoen euro tijdelijk willekeurig of vervroegd afschrijven tot maximaal 50% van 
de kostprijs per jaar. Dit levert ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel op. 

Verliescompensatie:   wij willen een tijdelijke verruiming van de  
mogelijkheden om verliezen over de jaren 2020 en 2021 tot een maximum van  
5 miljoen per jaar tot zes jaar terug te verrekenen. Ook dit levert ondernemers 
extra liquiditeit- en rentevoordeel op.

Bedrijfsopvolging:   juist nu is het belangrijk voor familiebedrijven dat 
de bedrijfsopvolging snel en soepel geregeld kan worden. Daarom willen wij de 
BOR behouden en vereenvoudigen, zodat de Belastingdienst de fiscale vrijstelling 
voor een opvolging kan regelen. 

Vast contactpersoon:   voor de fiscale aspecten van dit pakket en de 
reguliere belastingzaken zorgen wij bij de regiokantoren van de Belastingdienst 
voor een vast contactpersoon voor MKB- en familiebedrijven. Een vast contact  
kan snel en terzake maatwerk en advies geven. 

Doorstarten, repareren, investeren.



Repareren
We willen doorpakken om structurele 
onzekerheden die de afgelopen tien 
jaar zijn ontstaan in de Nederlandse 
economie te repareren: op de arbeids-
markt, de woningmarkt en de toekomst 
van de jongere generaties. 
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Nederland speelt als klein land een grote rol op de wereldmarkt. In tal van  
sectoren zijn wij vernieuwers en koplopers. Dat geldt voor onze agrarische  
bedrijven, de foodsector, de weg- en waterbouw, maar ook voor innovatieve  
sectoren als de IT, design en life sciences. We koppelen een hoog kennisniveau 
en een goed opgeleide beroepsbevolking aan moderne productiefaciliteiten en  
een hooggekwalificeerde dienstensector.

Die ondernemersdrang is de basis onder een stabiel en hoog welvaartsniveau,  
dat ons land maakt tot een van de meest welvarende landen ter wereld. De  
Nederlandse belofte is de belofte van de vooruitgang. Zo groeiden kleine  
ondernemers zoals Phillips en ASML uit tot wereldleiders en werden Rotterdam  
en Schiphol belangrijke wereldhavens. Regionale groeiclusters zoals de Energy
Valley in het Noorden, Food Valley in Midden-Nederland en Brainport Eindhoven 
brachten nieuwe economische welvaart. Op deze economische pijlers groeide 
in ons land een stabiele en sterke middenklasse uit tot de ruggengraat van onze 
samenleving. 

Toch staat die Nederlandse belofte steeds meer onder druk. De liberale gedachte 
dat we allemaal beter af zijn als ieder vooral zijn eigen belangen nastreeft heeft 
ons niet alleen welvaart opgeleverd, maar in toenemende mate ook onzekerheid. 
De arbeidsmarkt biedt werkenden steeds minder zekerheid, de woningmarkt piept 
en kraakt en opeenvolgende schandalen lieten zien hoezeer vooral grote bedrijven 
losgezongen zijn van de samenleving, waar ze altijd deel van uit maakten. 

In een ultieme poging om nog iets van grip te houden op deze snel veranderende 
en steeds ingewikkeldere wereld schieten politiek en overheid door in een brij aan 
regels, controles en registraties. Daarmee kreeg de gewone burger het slechtste 
van twee werelden: de kilte van de markt en de bureaucratie van de overheid.  
Die onzekerheid vertaalde zich in een latente maatschappelijke onvrede, die 
vooral de laatste jaren meer aan de oppervlakte komt.

Nu we op het punt staan om onze samenleving weer open te gooien en we  
belangrijke keuzes maken voor onze toekomst, moeten we deze weeffouten  
herstellen. Het bijwerken van de rafelrandjes is niet genoeg. Op meerdere  
terreinen moeten we durven kiezen voor nieuwe oplossingen.

2.  Repareren
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Zekerheden herstellen op de arbeidsmarkt
Voor veel mensen is de arbeidsmarkt een race to the bottom geworden, waar  
de zekerheid van een vast contract of een fatsoenlijk inkomen geen vanzelf- 
sprekendheid meer is. Op een nulurencontract kun je geen toekomst bouwen,  
laat staan jezelf of een gezin onderhouden. Dat geldt ook voor duizenden ZZP’ers 
die in de crisis als eerste hun werk en daarmee hun inkomen verloren. 

Wij willen dat een vaste baan weer de norm wordt, zodat iedereen die zich inzet 
ook de waardering, beloning en zekerheid krijgt die hoort bij een fatsoenlijke baan. 
Wij laten de ruimte voor zelfstandigen die als ZZP’er willen ondernemen of een  
eigen bedrijf beginnen, maar beschermen de mensen die daar niet uit zichzelf 
voor kiezen. Simpel gezegd: een maaltijdbezorger of verpleegkundige is geen 
ondernemer. Die hebben recht op een normaal contract. 
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Om een fatsoenlijk inkomen te verzekeren verhogen we het minimumuurloon  
en verlagen we de inkomstenbelasting. Concreet betekent dit dat iemand met  
een minimumloon die 40 uur werkt er 11% bruto op vooruitgaat. En netto 
nog veel meer, omdat werken moet lonen. Daarnaast komt er een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Voor mensen die al lang 
niet aan het werk komen bieden we basisbanen en voor mensen die meer 
begeleiding nodig hebben richten we nieuwe Sociaal Ontwikkelbedrijven op. 

Wij willen geen oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Daarom pakken 
we misbruik en schijnconstructies aan, waarmee werknemers uit andere EU 
landen hier onder de CAO komen werken. 
 
Tot slot zorgen we dat wat we met elkaar verdienen eerlijker wordt verdeeld.  
Zeker de middenklasse heeft de laatste jaren te weinig geprofiteerd van de  
economische groei. Daarom zorgen we voor lastenverlichting door het laagste 
tarief in de inkomstenbelasting te verlagen. Zeker in een crisis van deze omvang 
is het een kwestie van solidariteit dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 
dragen. Daarom vragen we van de hoogste inkomens een tijdelijk extra toptarief 
en vragen we van bedrijven die juist in de crisis extra winst hebben gemaakt  
een solidariteitsbijdrage. Zo zorgen we dat ook de lasten van de crisis eerlijker 
worden verdeeld. 

Zekerheid van een eigen woning
Een van de terreinen waar de markt in de afgelopen jaren zichtbaar tekort is  
geschoten is de woningmarkt. Het woningtekort loopt inmiddels op tot boven de 
300.000. Er zijn teveel regels en te weinig concrete bouwplannen. Daardoor is  
in veel regio’s een koopwoning voor jongeren, starters of gewone gezinnen  
onbetaalbaar geworden en is de wachttijd voor een sociale huurwoning opgelopen 
tot vele jaren. 

Wij komen met een Nationaal Woonplan, waarmee we in tien jaar tijd het tekort 
aan woningen terugdringen. We maken plannen voor tenminste 1 miljoen nieuwe 
woningen. In het hele land. Hiermee slaan we meteen een forse slag in de  
verduurzamingsopgave voor de woonsector. 

Om tempo te maken moet het Rijk de regie terugnemen en maken we van  
Volkshuisvesting weer een publieke taak onder regie van een nieuwe minister voor 
Wonen. Landelijk worden locaties aangewezen voor grootschalige woningbouw in 
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de vorm van nieuwe wijken of - als het nodig is - een nieuwe stad. Met de aanleg 
van nieuw spoor en wegen ontsluiten we nieuwe regio’s om te wonen en te 
werken. 

We stellen woningcorporaties weer in staat om invulling te geven aan hun  
kerntaak: het zorgen voor betaalbare woningen, ook voor de middenklasse. 
Daarvoor wordt de verhuurdersheffing afgeschaft en verruimen we de regels voor 
nieuwe woonvormen als kantoorbewoning, tiny houses of tijdelijke houtbouw. 
 
Een kwart van de nieuwbouwwoningen is speciaal bestemd voor jongeren en 
starters. Hiervoor introduceren we een nieuwe vorm van premie A-koopwoningen 
en verruimen we de financieringsmogelijkheden voor startersleningen. 

Perspectief voor jonge generaties
Kennis en onderwijs zijn de sleutels voor de economie van morgen. Daarom 
kunnen wij het ons niet permitteren dat het onderwijs achteruitgaat. Toch is dat wel 
het geval: basisvaardigheden als rekenen, lezen en spellen zijn de afgelopen tien 
jaar achteruitgegaan. Het lerarentekort neemt toe en het leenstelsel belemmert 
veel scholieren en studenten om zorgeloos door te leren voor hun eigen toekomst.
 
Juist de jongeren van nu worden extra hard getroffen door de coronacrisis.  
In wat de bloei van hun leven moet zijn zitten zij noodgedwongen thuis. Dit is voor 
henzelf afzien en doorbijten, maar raakt ook hun kansen in hun verdere leven. 
Wij willen voorkomen dat zij opgroeien als de coronageneratie die in hun verdere 
leven minder kansen krijgen dan de generaties voor hen. We voorkomen dat de 
achterstanden doorwerken in de rest van hun schooltijd en latere loopbaan.  
Dit geldt in het bijzonder voor die kinderen en jongeren die het wegens een 
moeilijke huissituatie toch al moeilijker hadden. 

Daarom moeten we volop investeren in kennis en onderwijs. Van de basisschool 
tot het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. We bieden scholen de  
mogelijkheid om te experimenteren met de introductie van een groep 0, speciaal 
voor die kinderen die anders met een achterstand aan de basisschool beginnen. 
We investeren in de leesvaardigheid, in een betere beloning van leraren om talent 
aan te trekken en te laten bloeien, en een betere opleiding van schoolleiders  
en schooldirecteuren. Het selectiemoment voor leerlingen stellen we zo lang  
mogelijk uit. Voor de PABO-opleiding behouden we de korting op het college- 
geld in het eerste jaar. Zowel in het MBO als in het HO breiden we opleidingen  
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en vakken in bèta-technieken uit. We voeren een nieuwe basisbeurs in zodat 
iedere scholier zonder angst voor grote schulden kan doorleren. Studenten die  
de afgelopen jaren hebben moeten lenen worden hiervoor gecompenseerd. 

In de economie van morgen hou je niet op met leren als je je diploma hebt  
gehaald. Daarom komen we met een nieuw stelsel van leerrechten, waarmee 
iedere werknemer tijdens de hele loopbaan kan bijscholen of omscholen als dat 
nodig is. Afspraken over scholing en de opbouw van leerrechten worden een  
onderdeel van iedere aanstellingsovereenkomst en bij cao-onderhandelingen.  
De overheid levert een specifieke bijdrage van 4000 euro per persoon aan de 
opbouw van leerrechten voor lager en middelbaar opgeleiden (MBO’ers), zodat ze 
vanaf hun eerste baan de mogelijkheid hebben om zichzelf te blijven ontwikkelen. 

Om te voorkomen dat de scholieren en studenten van nu blijvende achterstanden 
houden door de crisis, steunen wij van harte het voorstel van het kabinet voor  
een Nationaal Programma Onderwijs. Bijlesprogramma’s, extra ondersteuning  
en een korting op het collegegeld zijn daarvoor goede aanzetten.

Zorgen dat ondernemerschap weer loont
Bovenop het pakket maatregelen om vooral de kleine ondernemers te helpen  
in hun doorstart willen we ook het lange termijn ondernemerschap stimuleren. 
Al voor de crisis maakte de overheid ondernemen steeds lastiger. Met steeds 
nieuwe regels, zinloze registraties en minutieuze controles. 

Wij willen ondernemers laten doen wat ze het beste kunnen en het liefste doen: 
ondernemen en groeien. Wij weten dat iedere euro die we in dit land uitgeven  
aan zorg, onderwijs of andere belangrijke zaken eerst door ondernemers en  
hun medewerkers moet worden verdiend. Zij zorgen voor innovatie en voor  
werkgelegenheid.

Daarom willen wij ondernemers meer ruimte geven en werkgeverschap weer 
aantrekkelijk maken, zodat ondernemers weer kunnen groeien en sneller mensen 
in dienst kunnen nemen. Daarom verlagen wij de werkgeverspremies op arbeid, 
verkorten we de loondoorbetaling bij ziekte tot 1 jaar voor kleine bedrijven in  
het MKB en introduceren wij een bonus voor iedere ZZP’er die een eerste  
werknemer in dienst neemt. 
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Ondermijning van onze economie aanpakken
De paradox van onze open economie is dat ook de georganiseerde misdaad baat 
heeft bij de uitstekende vestigingsvoorwaarden van ons land. In toenemende mate 
vormt de ondermijning en de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld 
een bedreiging voor onze rechtsstaat en onze welvaart. De misdaad profiteert 
niet alleen van het liberale gedoogbeleid en de milde straffen, maar ook van onze 
economische infrastructuur; van de zeehavens tot de Zuid-as. 

Wij investeren structureel 1 miljard per jaar om de ondermijning aan te pakken  
en de misdaad terug te dringen. Dit geldt voor de zware georganiseerde (drugs)
criminaliteit, maar ook voor nieuwe vormen van cybercrime, online oplichting en 
zeer complexe vormen van fraude en witwasconstructies. 



Investeren
Onze economie willen we klaarmaken voor 
de toekomst: sterker, eerlijker en groener. 
We moeten juist nu weer groots denken, 
kansen benutten en investeren in de 
nieuwe verdienmodellen van de toekomst. 
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Regeren is vooruitzien. Daarom kijkt deze New Deal verder dan de doorstart-  
en de reparatieplannen in de eerste twee hoofdstukken. De toekomst die voor  
ons ligt brengt nieuwe uitdagingen. Kansen en risico’s die we nu al onder ogen 
moeten zien. Met de doorstart na corona kunnen we nu richtinggevende keuzes 
maken om de Nederlandse economie sterker, eerlijker en groener te maken.  
De verandering die we willen, begint bij de keuzes die we zelf maken. 

Een belangrijk instrument hierbij is het nieuwe Nationaal Groeifonds, dat door  
het huidige kabinet in het leven is geroepen. Dit fonds, gericht op innovatie,  
kennisontwikkeling en infrastructuur is een motor van economische groei waarmee 
we als solide economie de komende jaren 20 miljard kunnen investeren. Wat ons 
betreft blijft het daar niet bij. Deze 20 miljard is pas het begin. Wij willen deze kans 
niet laten lopen en zetten in op een verdubbeling van het Nationaal Groeifonds 
met nog eens hetzelfde bedrag. Dit betekent dat we tot en met het jaar 2030 nog 
eens 20 miljard extra investeren in vijf tranches van 4 miljard vanaf 2026.

Die verdubbeling verbinden we wel aan één strikte voorwaarde. Het Nationaal 
Groeifonds is niet bedoeld voor politieke hobby’s of reguliere overheidsuitgaven. 
Het fonds is uitsluitend bedoeld voor projecten en innovaties, die bijdragen aan het 
toekomstig verdienvermogen van ons land. Onze strategie is de koek te vergroten, 
zodat we in de toekomst genoeg inkomsten hebben om de stijgende kosten voor 
onder meer de vergrijzing, de klimaattransitie en het behoud van onze welvaart 
zeker te stellen. 

Op die manier houden we de overheidsfinanciën onder controle en schuiven  
we geen problemen door naar de volgende generatie. Dat is modern  
rentmeesterschap. 

Innovatie van Nederlandse bodem
Nederland is altijd een land geweest van ontdekkers en uitvinders. Van de  
microscoop van Antoni van Leeuwenhoek tot de cd’s van Philips en het  
coronavaccin van Janssen uit Leiden. Die drang naar vernieuwing en innovatie 
biedt volop kansen voor de economie van morgen. 

3. Investeren
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Wij moeten gerichte keuzes maken in de technologie van morgen en kijken naar 
de meest kansrijke verdienmodellen voor de toekomst. Hier liggen kansen voor 
slimme start-ups en scale-ups, op het terrein van nanotechnologie, fotonica,  
kunstmatige intelligentie, 3D en bio science. We moeten investeren in de  
digitale infrastructuur (waaronder glasvezel met snel internet in heel Nederland), 
cybersecurity en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar onbekende 
oplossingen voor de toekomst. Alleen met de ambitie koploper te blijven in de 
moderne technologie kunnen we onze sterke positie op de wereldmarkt behouden 
en de concurrentie met opkomende economieën aan. Hier is het Groeifonds voor 
bedoeld. Dit vraagt om kortere, snelle procedures, moderne wet- en regelgeving 
en politici die keuzes durven te maken voor de toekomst van ons allen. 

Een duurzame en schone toekomst
We merken steeds meer aan den lijve dat ons klimaat opwarmt. De hete zomers, 
stevige stortregens en permanente weerrecords zijn het bewijs. We hebben een 
doorbraakstrategie nodig om deze duurzaamheidsopgave het hoofd te bieden, 
voor onszelf maar zeker voor de generaties die na ons komen. Door te investeren 
in nieuwe technologie en innovatie maken we de energietransitie van fossiele naar 
schone energie mogelijk, waarbij we kiezen voor oplossingen die haalbaar en 
betaalbaar zijn. We bieden concrete oplossingen voor burgers, bedrijven en  
de agrarische sector om zelf hun bijdrage te leveren. 

Wij komen met een groot isolatie- en energiebesparingsprogramma voor  
woningen, waarin alle bestaande regelingen worden gebundeld. Daar bovenop 
investeren we de komende tien jaar nog 2 miljard in subsidies voor gerichte  
investeringen in de eigen woning. We reserveren 1 miljard voor de ambitie om 
onze industrie tot de meest duurzame ter wereld te maken en eenzelfde  
bedrag om de agrarische sector verder te vergroenen.

We gaan onderzoek doen naar nieuwe en schonere energiebronnen, zoals  
synthetische brandstof. In elke provincie kiezen we een icoonproject om  
burgers en bedrijven te stimuleren om eigen initiatieven te ontwikkelen.  
In de energietransitie houden we alle opties open. We stimuleren de overstap  
naar waterstof en investeren in waterstofinfrastructuur. We bouwen tenminste 
twee nieuwe kerncentrales om niet alleen afhankelijk te zijn van zon en wind. 
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Kansen voor de regionale ontwikkeling 
van heel Nederland
Nederland is een van de dichtstbevolkte landen in de wereld. Toch is het  
probleem niet dat de ruimte schaars is, maar vooral heel ongelijk verdeeld.  
De grote steden in de Randstad zijn overvol en voor steeds meer mensen  
en bedrijven onbetaalbaar en onbereikbaar. In de regio ligt de ruimte om  
te wonen en te werken, zeker nu we na de crisis vaker vanuit huis of op  
afstand blijven werken. 

Daarom kiezen wij voor spreiding van de economische kracht over heel  
Nederland. Met de aanleg van een binnenlands hogesnelheidsnetwerk, nieuwe 
wegen en andere infrastructuur ontsluiten we nieuwe gebieden. Voor de  
economische ontwikkeling denken we in nieuwe en bestaande clusters van  
bedrijven, kennisinstellingen en overheden, zoals rond Brainport Eindhoven,  
Food Valley in Midden-Nederland of Chemelot in Limburg. 

Met een actief spreidingsbeleid en de inzet van de regiodeals gaan wij bedrijven, 
overheids- en onderwijsinstellingen beter over het land verspreiden om de  
economische ontwikkeling aan te jagen. In de grensregio’s liggen extra  
mogelijkheden voor de verbindingen met de landen om ons heen en de rest  
van Europa.   

Een nieuwe industriepolitiek
Als een van de belangrijke lessen van corona kiezen we voor een nieuwe  
industriepolitiek. In Nederland en Europa. Zowel voor de maakindustrie, de  
foodsector als voor de productie van geneesmiddelen en hulpmiddelen willen  
we niet langer afhankelijk zijn van landen ver weg, maar gebruik maken van  
de schaalgrootte en de kracht van de Europese interne markt. Met een nieuwe 
made in Europe strategie halen we de belangrijkste productie terug en  
beschermen we de leveringszekerheid van vitale producten en diensten. 
We beschermen onze eigen industrie tegen oneerlijke concurrentie op basis  
van lagere kwaliteitsnormen, productdumping of oneerlijke staatssteun.  
We versoepelen de Europese aanbestedingsregels zodat kleine en grote  
opdrachten bij voorkeur ten goede komen aan Nederlandse of Europese  
bedrijven. Dit geldt ook voor de Nederlandse defensie-industrie, die we 
willen behouden en versterken. 
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Een betere zorg voor onze toekomst
Deze New Deal strategie vindt zijn oorsprong in de coronapandemie, waar we  
nu nog midden in zitten. Het virus heeft ons opnieuw geleerd te zien hoe kostbaar 
en kwetsbaar onze gezondheid is. Wetenschappers gaan ervan uit dat we moeten 
leren leven met het virus en mogelijke nieuwe varianten van het virus. Zelfs als  
in de loop van dit jaar heel Nederland is gevaccineerd, is het virus nog niet  
verdwenen en kunnen nieuwe mutaties leiden tot nieuwe risico’s.

Daarom moeten we meer investeren in de zorg, zowel in onderzoek als in  
capaciteit. Om de achterstanden in de reguliere zorg op korte termijn weg te  
werken en de samenleving weerbaar te maken voor een nieuwe uitbraak.  
We moeten de implicaties doordenken van een nieuwe samenleving-met- 
corona. Om te voorkomen dat we bij een volgende uitbraak opnieuw belanden  
in een lockdown en het economisch herstel in de knop wordt gebroken.  
We investeren in een permanente voorraad van geneesmiddelen, hulpmiddelen 
en een eigen productiecapaciteit voor geneesmiddelen voor de Europese markt. 
We investeren daarnaast fors om de IC-capaciteit uit te breiden. 

We gaan de komende jaren fors inzetten op investeringen in nieuwe innovatie  
en technologie in de zorg, juist ook om te zorgen dat de zorg in de toekomst 
betaalbaar blijft. We gaan 100 miljoen extra investeren in medisch onderzoek  
en behandelingen om de 3 top volksziektes in Nederland te bestrijden: kanker, 
obesitas en Alzheimer.
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