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Nieuw akkoord biedt volop aanknopingspunten
voor Haagse Krach, maar fors meer middelen
nodig voor energietransitie.
Den Haag 30 mei 2018 - Het nieuwe coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van
Kansen en Ambitie’ dat gisteren is gepresenteerd door Groep de Mos,
VVD, D66 en Groenlinks biedt volop aanknopingspunten voor een bottom-
up beweging naar een duurzaam Den Haag. Heleen Weening directeur
stichting Duurzaam Den Haag: ‘Super uitgangspunten van nieuwe college
ten aanzien van ruimte voor Haagse Krach, top ambitie ten aanzien van de
energietransitie en expliciet aandacht voor groen en klimaatbestendigheid!
Maar er zijn wel fors meer middelen nodig voor het realiseren van die
ambitie.’



De nieuwe Haagse coalitie wil de komende jaren actief invulling geven aan het Klimaatakkoord

van Parijs, op z’n Haags, van onderop, samen met bewoners en lokale ondernemers. De

doelstellingen zijn ambitieus: in 2030 een klimaatneutraal Den Haag, zoals gevraagd in het

door 250 organisaties -waaronder Duurzaam Den Haag- en 13 fracties gesteunde Haags

Klimaatpact. De komende vier jaar gaan 25.000 tot 30.000 woningen van het aardgas af.

‘We zijn blij met de hoge ambitie, dit betekent wel dat alles in het werk moet
worden gezet om dit te organiseren en waar te maken, voor de komende
periode, maar ook nu al voor de periode daarna. Deze ambitie betekent
namelijk dat tussen 2023 en 2030 ruim 20.000 woningen per jáár van het gas
af moeten!’ 
— Directeur Duurzaam Den Haag Heleen Weening

Hoe gaan we dit betalen?

Weening: ‘Om 25.000 tot 30.000 woningen van het gas af te krijgen is 150 tot 180 miljoen euro

nodig. Voor de aanpassing van je huis heb je namelijk gemiddeld 26.000 euro nodig, 6.000 euro

daarvan verdien je niet terug, die zou door de gemeente of het Rijk betaald moeten worden.’

Voor de komende vier jaar stelt deze coalitie 4,5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de

energietransitie. En na verkoop van Eneco vanaf 2020 naar verwachting 135 miljoen in een

revolverend energiefonds, afhankelijk van wat de verkoop van de Haagse aandelen oplevert. Of

dit voldoende is moet blijken. Er is een groot gat tussen de ambitie en de middelen die nu

beschikbaar zijn. Daarmee komt het aan op het organiseren van financiële middelen vanuit het

Rijk. Beoogd wethouder Van Tongeren heeft een goed landelijk netwerk, dus kan lobbyen voor

gunstige uitvoering voor Den Haag van het landelijke akkoord.

’Mooi dat er een integraal verantwoordelijke wethouder is – niet de
versnippering van vorig college: Liesbeth van Tongeren wordt wethouder
Duurzaamheid en Energietransitie. Die bestuurlijke kracht hebben we echt
nodig om die 25.000 - 30.000 duurzame woningen voor 2023 te realiseren’
— Directeur Duurzaam Den Haag Heleen Weening

Haagse Krach en Duurzaam Den Haag al aan de slag!



De ambities zijn duidelijk, nu moeten we aanpakken, aan de slag! Niet vanaf nul gelukkig, maar

aansluitend bij Haagse Krach beweging. Talrijke mensen zijn al druk bezig hun huis en buurt te

verduurzamen. Deze coalitie gaat hen verder stimuleren en actief ondersteunen en zorgen voor

de noodzakelijke voorwaarden om hun initiatieven tot een (groter) succes te maken.

Dit sluit aan bij het werk van Duurzaam Den Haag: het stimuleren en ondersteunen van de

Haagse krach beweging van mensen in Den Haag die duurzaam doen! En het sluit aan bij een

aantal concrete projecten die bij Duurzaam Den Haag al lopen. Met het project Nieuwe Energie

en Groen in de Buurt gaan we de wijken Noordpolderbuurt, Koningsplein en Moerwijk-Oost

klimaatadaptief maken in tien jaar, met Operatie Steenbreek vergroenen we de stad. Met ons

idee van de buurtwerkplaats, willen we opleiding en leerwerkplekken creëren rond de

energietransitie. De nieuwe coalitie omarmt dat enthousiast. De transitie naar een duurzaam

Den Haag kan nu echt gaan versnellen!

__________________________________________

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anouk Dehue, communicatieadviseur

Duurzaam Den Haag, anouk@duurzaamdenhaag.nl of 0646074434

Foto's: Met het project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt gaat Duurzaam Den Haag de

wijken Koningsplein, Noordpoolderbuurt en Moerwijk-Oost klimaatadaptief maken in 10 jaar.

Meer informatie over Duurzaam Den Haag: www.duurzaamdenhaag.nl

https://www.duurzaamdenhaag.nl/


OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van
initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en
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ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten
waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen,
zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd
de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met
elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en
bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach
Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners
en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een
andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen
als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door
stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en
hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te
gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!
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