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Corona-Update. De coronapandemie vraag allereerst om een crisisaanpak en korte termijn
maatregelen. Daarnaast is het de verwachting dat deze crisis grote gevolgen gaat hebben op de
middellange termijn. Alle scenario’s, waar tot nu toe vanuit werd gegaan, moeten worden herzien.
Door veel mensen en in veel organisaties zal over de gevolgen worden gedacht. Met deze Update
willen wij inzicht geven in wat al dat denkwerk oplevert. Het gaat dus om de gevolgen ná de crisis
voor stad en regio, economie en maatschappij.
Verspreiding. Deze Update is primair gericht op beslissers en beleidsmakers in de Leidse organisatie.
Ieder die er belang in stelt deze Update te ontvangen, kan zich hiervoor aanmelden bij één van de
redactieleden.

Help mee met inventarisatie van maatschappelijke impact op Leiden
De impact van corona op Leiden is groot. De gemeentelijke acties voor de korte termijn worden
gecoördineerd door team Bevolkingszorg. Maar er is ook een impact op middellange termijn. Wat is
die impact? Inzicht hierin is van belang om later in het voorjaar de
kaderbrief te kunnen opstellen. In de komende weken zoeken we
antwoorden op de volgende vragen: Wat is de maatschappelijke impact in
Leiden van de “anderhalvemetersamenleving” en de economische crisis?
Welke gevolgen hebben deze voor de gemeentelijke opgaven en
taakuitoefening? Voor welke politiek-bestuurlijke uitdagingen komt het
college van B en W te staan? En welke financiële afwegingen moeten er
dan worden gemaakt in de kaderbrief?
Wil je bijdragen aan deze inventarisatie of op de hoogte blijven, neem dan
contact op met Pieter van der Straaten.

IMF: Nederland verkeert in ongekende economische crisis
Het Centraal Planbureau (CPB) De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 7,5%, verwacht het
Internationaal Monetair Fonds in de World Economic Outlook. Deze krimp komt overeen met de
somberste scenario’s van het CPB voor 2020.
De krimp dit het IMF verwacht, is de scherpste
daling die Nederland ooit heeft meegemaakt
buiten oorlogstijd. Tijdens de crisis van de jaren
’30 kromp de economie hooguit 3,6% op jaarbasis
(1931). Dit blijkt uit cijfers van het CBS. In 2009
was de krimp vergelijkbaar in omvang (3,7%).
Voor 2021 verwacht het IMF enig herstel in
Nederland: 3,0% groei. Dat is iets optimistischer
dan de scenario’s van het CPB.
De raming van het IMF is met veel onzekerheid
omgeven. Een belangrijke onzekere factor is de
duur van de lockdown en van sociale beperkingen
(“anderhalvemetersamenleving”). Het IMF gaat
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naar eigen zeggen uit van een “mild scenario”. Daarin kunnen beperkende maatregelen na het
tweede kwartaal worden opgeheven. Vanaf dat moment zou de economie weer kunnen herstellen.
Als de lockdown echter langer duurt, zal de economie dit jaar méér krimpen dan 7,5%. (Pieter van
der Straaten)

Prognose economische impact: regionale en sectorale verschillen verwacht
Er is sprake van een gecombineerde vraag- en aanbodschok in de economie, waardoor de
werkloosheid op zal lopen. Hierbij verwacht
Rabobank sterke regionale verschillen in de
effecten van de Coronacrisis op regionale
economieën en binnen de verschillende
sectoren. Sectoren die afhankelijk zijn van
consumentenbestedingen worden nu het
hardst geraakt. Met name de regio’s NoordLimburg, Zeeuws-Vlaanderen, Delfzijl en
omgeving, Groot-Amsterdam en ZuidoostBrabant hebben de meest gevoelige
economische structuur voor de coronacrisis.
Het regionale vestigingsklimaat speelt hierbij
een rol. Door het tijdelijk en gedeeltelijk wegvallen van agglomeratievoordelen worden ook GrootAmsterdam en Zuidoost-Brabant waarschijnlijk harder geraakt. (Daniël Meijer)

Vooruitblik op de ‘anderhalvemetereconomie’
Rabobank concludeert dat bijna 90% van de economische activiteit in Nederland kan met ten minste
anderhalve meter afstand tot anderen plaatsvinden, waarvan 43 procentpunt geheel thuiswerkt. In
de ICT, specialistische-en financiële dienstverlening is de impact van thuiswerken het kleinst.
Horeca en overige dienstverlening, zoals de kapper, zijn het minst geschikt voor de
anderhalvemetereconomie. Voor deze sectoren zal binnen de anderhalvemetereconomie een aparte
oplossing moeten worden gevonden.
In de agglomeratieregio Leiden en
Bollenstreek kan ca. 80% van de
economische activiteit met ten minste
anderhalve meter afstand tot anderen
plaatsvinden (35% thuiswerken & 45%
contactarm buitenwerken).
De anderhalvemetereconomie zou
gevolgen kunnen hebben voor de
productiviteit op de middellange
termijn. Onderzoek uit 2015 liet zien
dat een overgang naar thuiswerken
gepaard ging met een hogere
productiviteit per werknemer van
13%. Of dit positieve effect voor alle
activiteit geldt waardoor thuiswerken
in beginsel mogelijk is, zal moeten blijken.
Daarnaast kan de transitie naar thuiswerken in de anderhalvemetereconomie ook verstrekkende
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gevolgen hebben voor de inrichting van onze samenleving op langere termijn. Zo kan de
thuiswerkeconomie ons mogelijk een hoop fileleed en overvolle treinen in de ochtend- en avondspits
besparen. De anderhalvemetereconomie heeft daarmee niet alleen gevolgen voor de inrichting van
onze economie op korte termijn, maar mogelijk ook meer structurele gevolgen voor de inrichting van
onze samenleving op de wat langere termijn. (Daniël Meijer)

Studie Harvard: Lockdowns nodig tot in 2022 bij uitblijven vaccin
Mogelijk moeten de maatregelen op het gebied van social distancing tot in 2022 in stand blijven,
stellen onderzoekers van Harvard in het wetenschappelijke tijdschrift
Science. Dat wil zeggen, tenzij er snel een vaccin beschikbaar komt.
Het team van de Harvard School of Public Health gebruikte wat bekend is
over Covid-19 en andere coronavirussen om mogelijke scenario's voor de
huidige pandemie te creëren. "Perioden van social distancing zijn nodig tot
2022, tenzij de capaciteit voor intensive care aanzienlijk wordt vergroot of een behandeling of vaccin
beschikbaar komt", schreven ze in hun rapport. "Zelfs in het geval van duidelijke eliminatie, moet
SARS-CoV-2-bewaking worden gehandhaafd, aangezien een heropleving van besmetting mogelijk zou
zijn tot 2024." De projecties van het Harvard-team geven aan dat het virus vrij snel terug zou komen
als de beperkingen eenmaal waren opgeheven. Een andere belangrijke factor: of mensen immuun
worden voor het nieuwe coronavirus nadat ze zijn geïnfecteerd. Dat is nog niet bekend. (Algemeen
Dagblad, CNN) (Pieter van der Straaten)

Interessante achtergrondinformatie
•

Coronamonitor EBZ: De Impact van de Corona-uitbraak op de economie van Zuid-Holland

•
•

Webinar Blaauwberg over gevolgen coronacrisis. (Youtube, 40 minuten)
Beyond coronavirus: The path to the next normal
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