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Voorstel van het college inzake Raadsvoorstel Stedelijk Energieplan
Inleiding
Den Haag is een groene, gezonde en leefbare stad en dat willen we zo houden, voor alle bewoners en
voor de volgende generaties. Den Haag geeft daarom actief invulling aan het klimaatakkoord van
Parijs. Dat doen we o.a. door initiatieven van bewoners te ondersteunen, door afspraken te maken met
netwerk- en energiebedrijven, door samen te werken met woningcorporaties. Daarbij neemt de
gemeente de regie. Met bewoners en ondernemers, woningcorporaties, kennisinstellingen, de
provincie en de rijksoverheid werkt de gemeente aan schone en betaalbare energie voor iedereen en
aan het besparen van het energiegebruik.
Het stedelijk energieplan
Het stedelijk energieplan is de visie van de gemeente Den Haag op de stedelijke energietransitie. Een
beschrijving van de opgave waarvoor we staan en een strategie om deze opgave gezamenlijk uit te
voeren. De aanpak is uitgewerkt in concrete acties. Het klimaatakkoord vraagt om in 2021 keuzes vast
te leggen wanneer in welke wijken een duurzame warmtevoorziening wordt gerealiseerd en die daarna
gedetailleerd uit te werken en te realiseren. Om die keuzes goed te kunnen maken, is het nodig dat het
Stedelijk Energieplan wordt vastgesteld waarin de visie, de strategie en de aanpak zijn opgenomen.
Zoals in het onderstaand figuur zichtbaar is, is het stedelijk energieplan de schakel die alle bestaande
beleidsstukken aan toekomstige besluiten verbindt.
Totstandkoming van het stedelijk energieplan Den Haag
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Op 17 april 2020 is het Ontwerp stedelijk energieplan vrijgegeven voor inspraak met de stad. (RIS
305064). Hiervoor is al gebruik gemaakt van kennis en inzichten die betrokken bewoners en andere
partijen de afgelopen jaren met ons hebben gedeeld. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het Haags
energienetwerk en via de werkgroep warmte die door Duurzaam Den Haag wordt georganiseerd.
Nadat het Ontwerp stedelijk energieplan is vrijgegeven, heeft uitgebreide consultatie met partijen in
de stad plaatsgevonden. Er is ruimhartig gebruik gemaakt om te reageren. In het kort worden
hieronder diverse groepen genoemd, die we hebben gesproken.
In onze stad zijn bewonersorganisaties actief aan de slag met de energietransitie. Voor hen
organiseerden we bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. Ook zijn reacties opgehaald tijdens
een bijeenkomst van de Werkgroep Duurzame Haagse Warmte en in stadsdeelspreekuren. Een aantal
van deze groepen heeft schriftelijk gereageerd of in een gesprek een toelichting gegeven.
We hebben met bewoners gesproken die niet eerder bij de energietransitie betrokken zijn geweest. Dit
is onder andere gebeurd in de vorm van een laagdrempelige flitspeiling. In 8 stadsdelen zijn
gesprekken gevoerd. Bewoners hebben duidelijk uitgesproken wat zij van de energietransitie
verwachten en hoe ze betrokken willen worden. . Een uitgebreid verslag van de gesprekken met deze
doelgroep is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.
Stakeholders, institutionele partners en kennisinstellingen hebben eveneens gereageerd in een aantal
bijeenkomsten van het Haags Energienetwerk, in één op één gesprekken met ons en schriftelijk. Er is
onder andere gesproken met woningcorporaties, particuliere verhuurders en marktpartijen, zoals:
Eneco, Uniper en Engie, en institutionele partijen, zoals: Invest-NL, EBN en Stedin.
Tot slot is het Ontwerp-Stedelijk Energieplan besproken in uw commissie. In bijlage 1 is zoals
toegezegd een overzicht opgenomen van uw inbreng en een toelichting daarop. Er is specifiek
aangegeven of en waar dit heeft geleid tot wijzigingen in het stedelijk energieplan. Ook de zienswijze
van de gemeenteraad op de Regionale energiestrategie heeft tot aanpassingen in het Stedelijk
energieplan geleid.
In alle gesprekken hebben we veel suggesties ontvangen. Die zijn in bijgaand stedelijk energieplan
verwerkt. Bijvoorbeeld de betrokkenheid van bewoners, maar ook de behoefte aan eigen keuzevrijheid
en zorg over de betaalbaarheid. Andere voorbeelden van reacties die tot aanpassingen hebben geleid
zijn:
Wat is de relatie tussen het stedelijk energieplan en andere besluiten? Deze relatie is in tekst
en beeld duidelijker weergegeven;
Van meerdere kanten werd opgeroepen om energiebesparing nadrukkelijker op te nemen.
Daarom is het belang van energiebesparing als noodzakelijke eerste stap nog meer benadrukt.
Dat betekent isoleren, de installatie inregelen en energiezuinig gedrag;
Vanuit bewonersinitiatieven werd ervaren dat het stedelijk energieplan vooral op midden en
hoge temperatuurbronnen was gericht. Daarom is het belang van lage temperatuurbronnen
benadrukt. Dit zijn de voornaamste warmtebronnen in Den Haag;
Er waren vragen over de rol van aardgas, bijvoorbeeld als piekvoorziening. De rol van aardgas
in de energietransitie is duidelijker beschreven;
Er werd opgemerkt dat koeling ontbrak. Het belang van koeling is nu expliciet opgenomen in
de tekst
De inbreng van bewonersinitiatieven in de teksten over hun wijken is verwerkt.
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Financiën
In oktober 2020 heeft uw raad het Bestedingsplan Enecomiddelen Duurzaamheid en Energietransitie
(RIS 306372) ontvangen. De acties zoals opgenomen in dat bestedingsplan sluiten aan op dit stedelijk
energieplan. Daarmee is de inrichting van dit energieplan van dekking voorzien.
Besluit
Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen:
De raad van de gemeente Den Haag,
Gezien het voorstel van het college van 17 november 2020,
I.

Het stedelijk energieplan Den Haag vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 december 2020.
De griffier,

De voorzitter,
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