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Woord vooraf
Afgelopen jaren is vaak geprobeerd om duurzaamheid te definiëren. People-Planet-
Profit, Cradle to Cradle en de definitie van de commissie Brundtland zijn de 
bekendste voorbeelden. Wat mij betreft komt het op de volgende vraag neer:  
 

“zijn mijn kleinkinderen over 30 jaar blij  

met wat ik nu besluit en doe?”. 
 
Ik merk, gelukkig, dat bewoners, bedrijven en overheden zich deze vraag ook stellen. 
Steeds vaker wordt ook gekozen voor een oplossing waarmee we toekomstige 
generaties, zowel hier als elders op de wereld, wél een plezier doen. Dit is in de stad 
ook over de hele breedte herkenbaar: van zonnepanelen en recycling tot Energy-
party’s, Fairtrade en een duurzaam MKB. Als bestuur hebben wij daarom 
duurzaamheid een stevige plek in ons coalitieakkoord “Vertrouwen op Haagse 
Kracht” gegeven.  
 
Met deze duurzaamheidsagenda verbinden wij ons akkoord op hoofdlijnen met de 
lopende beleidsprogramma’s én scheppen we kaders voor nieuwe plannen. Bovenop 
het niveau “basis op orde” willen we extra inzetten op vier prioriteiten. Die 
prioriteiten, geënt op de backcastingstudie, richten zich hoofdzakelijk op de ambitie 
om CO2 neutraal te zijn. Omdat duurzaamheid breder is dan energie alleen, zetten 
we ook de samenhang met andere duurzaamheidsvraagstukken op de agenda.  

 
Om de duurzaamheid van Den Haag daadwerkelijk een stap verder te 
brengen, is de inzet van alle Haagse bewoners, bedrijven en instellingen hard 
onontbeerlijk. Ik zie in de stad gelukkig veel enthousiasme, energie en 
creativiteit voor duurzame initiatieven dus durf ik te vertrouwen op die 
Haagse Kracht! 
 
Joris Wijsmuller 
Wethouder Duurzaamheid 
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Duurzaamheid & Den Haag 

Onze missie, visie en strategie 
Wij willen een toekomstbestendig Den Haag dat niet meer bijdraagt aan 
opwarming van de aarde (onze missie). De Energievisie zet daarvoor de 
richting uit en uit de backcastingstudie weten we dat de inzet van de hele 
stad nodig is. Daarom moeten, en kunnen wij gelukkig, vertrouwen op de 
gedrevenheid, inventiviteit en het enthousiasme van heel veel Haagse 
inwoners. (onze visie) Samen met hen steken wij onze handen uit de 
mouwen voor een plezierige, gezonde omgeving om in te wonen, werken 
en recreëren. Om de benodigde opschaling in de verduurzaming van de 
stad te realiseren zetten wij komende vijf jaar in op de volgende twee 
sporen. (onze strategie) 

Mobiliseren van duurzame Haagse (investerings)kracht 
Op verschillende plekken in de stad ontstaat beweging rond 
duurzaamheid. Die beweging moet zich over de rest van de stad 
verspreiden en opgeschaald worden. Om dat te bereiken zetten wij in op 
verbinden, aanjagen en verleiden van individuen en groepen: bewoners, 
bedrijven en instellingen. We richten ons daarbij op de intrinsieke 
motivatie van mensen. Investeringen, niet 
alleen geld maar ook tijd en energie, komen 
pas echt los als men zelf de meerwaarde er 
van inziet. Met deze “vele handen” moet het 
mogelijk zijn om de duurzaamheid van Den 
Haag aanzienlijk te vergroten.  

Randvoorwaarden creëren 
Op sommige plekken loopt de Haagse kracht tegen grenzen aan. Soms 
financieel of technisch, soms organisatorisch. Als gemeente nemen wij in 
die situaties het initiatief en zorgen wij voor de juiste omstandigheden, 
afstemming met andere overheden en treffen we overkoepelende 
maatregelen om vergaand te kúnnen verduurzamen.  

Onze inhoudelijke keuzes 
Naast voordelen zoals een lagere energierekening, extra werkgelegenheid 
en een gezonde leefomgeving, is het essentieel om als Internationale stad 
van Vrede en Recht de duurzaamheid van Den Haag goed op orde te 
hebben. Het wordt door de internationale organisaties en hun 
werknemers als vanzelfsprekend gezien dat ze hun levenswijze en 
bedrijfsvoering duurzaam kunnen inrichten. Het goed op orde hebben is 
niet zozeer onderscheidend, maar als we het niet op orde hebben, straalt 
dat negatief af op ons imago als internationale stad. In het navolgende 
hoofdstuk geven wij aan wat we doen om de basis goed op orde te 
houden. 

Prioriteiten 2015-2020 
Binnen het duurzaamheidsveld zien wij vier onderwerpen waar een 
intensivering van onze inzet nodig is. Om daar invulling aan te kunnen 
geven, maken wij 23 miljoen euro extra vrij voor het: 

 verder verlagen van de CO2 uitstoot; 

 uitbreiden en verduurzamen van het warmtenet; 

 klimaatbestendig maken van de stad; 

 versterken van duurzame Haagse Kracht. 
 
Deze prioriteiten worden vanaf bladzijde 7 beschreven. 
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De basis goed op orde
Het bestaande beleid biedt de kaders en bewaakt de integraliteit rond 
duurzaamheid. De operationalisatie van de ambities tot concrete 
maatregelpakketten hebben wij vormgegeven in de sectorale 
programma’s zoals die in de Kadernota duurzaamheid aangekondigd zijn. 
Deze worden, indien succesvol, doorgezet. Om een indruk te geven van 
de breedte van het werkveld zijn die maatregelen onderstaand (niet 
limitatief), geordend naar de thema’s People, Planet en Prosperity. 
 

People (sociaal) 
In het sociale domein wordt voor de duurzame basis gewerkt aan de 
volgende onderwerpen: 

 Energiebesparing bij de laagste inkomens drukt de woonlasten en 
draagt zo bij aan de bestrijding van armoede. Jaarlijks ontvangen 
tenminste 1.000 huishoudens met lage inkomens een doos met 
energiebesparende maatregelen (jaarlijks tot 300 euro besparen).  
Ook worden afspraken gemaakt met corporaties over 
energiebesparende maatregelen bij lage inkomens. 

 Gezamenlijke duurzame buurtinitiatieven dragen bij aan de sociale 
cohesie in de wijk, verbeteren het gebruik van de openbare ruimte en 
vergroten de betrokkenheid bij ontwikkelingen in de buurt. 

 Haagse zorginstellingen op weg helpen met energie besparen en 
verduurzamen van de bedrijfsvoering met bijvoorbeeld het landelijke 
programma “energiestrijd”.  

 Maatschappelijke instellingen en sportverenigingen op weg helpen 
met energie besparen en verduurzamen van de bedrijfsvoering met 
bijvoorbeeld duurzaamheidskringen en een pilot met 
energieopwekkende kunstvelden. 

 Waar mogelijk bouwen we levensloopbestendige woningen die zich 
makkelijk laten aanpassen aan de behoefte door de tijd. Dit spaart 
grondstoffen en bouwstromen maar ook kosten in de WMO. 

 Den Haag wil als stad het keurmerk “Fairtrade gemeente” behalen en 
behouden. Dit draagt bij aan een eerlijke beloning en betere 
werkomstandigheden. 

 Het stimuleren van kringloopwinkels en voedselbanken draagt op 
meerdere manieren bij aan duurzaamheid. 

 Bij de nieuwbouw en renovatie van scholen wordt ingezet op een 
duurzame en gezonde leeromgeving. Zowel het gebouw als de 
schoolpleinen. 
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Planet (leefomgeving) 
Voor het op orde brengen en houden van de basis in het fysieke domein 
wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen: 

 Binnen gebiedsontwikkelingen willen wij vanaf een zo vroeg mogelijk 
stadium aandacht besteden aan een duurzame ontwikkeling. De 
stromen benadering is daarbij leidend en versterkt de circulaire 
economie (energie, grondstoffen, afval, warmte). Een voorbeeld 
daarvan is de ontwikkeling van het Erasmusveld. Op de verschillende 
schaalniveaus tijdens de ontwikkeling wordt duurzaamheid via de 
daarvoor beschikbare instrumenten (o.a. GPR en BREEAM) 
meegewogen. 

 Het groen van Den Haag is zeer waardevol en wordt daarom vanuit het 
Groenbeleidsplan met zorg beheerd en versterkt. Groene structuren 
bieden de stad een aantrekkelijk vestigingsklimaat: ze dragen bij aan 
het welzijn en de gezondheid, verminderen hitteoverlast in de stad en 
versterken de biodiversiteit in de stad. 

 Net als groen in de stad draagt water bij aan verkoeling, biodiversiteit 
en kwaliteit van de openbare ruimte. De nota Toekomstbestendig 
Haags Water borgt en versterkt die kwaliteiten. 

 Den Haag voldoet als eerste grote Nederlandse stad aan de Europese 
luchtkwaliteitsnormen. Dit hebben we bereikt door in te zetten op o.a. 
goed openbaar vervoer, goede fietsvoorzieningen, elektrische auto’s, 
bussen op aardgas en een goede verkeersdoorstroming. Uiteraard 
houdt het niet op bij de Europese normen. Hoe schoner de lucht des te 
gezonder. Ook komende jaren worden daarom maatregelen getroffen 
om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

 De Haagse bodem wordt steeds schoner. Met hulp van het Rijk worden 
de komende jaren de laatste verontreinigingen gesaneerd. Wij zien er 
op toe dat nieuwe verontreinigingen direct door de vervuiler 
opgeruimd worden. 

 
 

 Duurzaam handelen begint met het bewust zijn van de problematiek 
maar vooral ook op welke manier je zelf kunt bijdragen aan een 
duurzamer Den Haag. Met de stadsboerderijen, School in Bos en de  
lespakketten en –programma’s van onze Natuur- en Milieueducatie 
afdeling bereiken we zowel de jeugd als volwassenen.  

 Met het programma Gezonde Leefomgeving bevorderen we, zowel  via 
het binnenmilieu als een aantrekkelijke woonomgeving, gezond 
gedrag. 

 Met de corporaties maken wij prestatieafspraken over de 
verduurzaming van hun woningen. 

 Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt aandacht besteed aan 
de klimaatbestendigheid van Den Haag. Vanwege het veranderende 
klimaat en de weerseffecten die dat heeft, is het als prioriteit in deze 
agenda opgenomen. 
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Prosperity (welzijn) 
Welvaart en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om 
ons gunstige vestigings- en woonklimaat te behouden en te versterken 
moeten we ook hier de basis (meer dan) op orde houden. De Agenda 
Kenniseconomie, Agenda Stedelijke Economie en het Aanvalsplan 
jeugdwerkloosheid bieden de volgende aanknopingspunten voor 
duurzame welvaart. 

 Het verduurzamen van de Haagse Woningvoorraad en het aanleggen 
van extra warmtenetten levert werk op. Vanuit de agenda stedelijke 
economie wordt ingezet op het betrekken van zoveel mogelijk Haagse 
ondernemers.  

 Wij stellen een strategie op over Circulaire Economie. Daarin besteden 
we aandacht aan het versnellen van de circulaire economie, Cradle to 
Cradle en de economische effecten die hiermee gepaard gaan. Omdat 
deze problematiek vooral beïnvloedbaar is op grotere schaalniveaus, 
versterken wij zoveel mogelijk de lopende landelijke programma’s. Dit 
zou bijv. kunnen leiden tot een forse uitbreiding van het aanbod aan 
duurzame bouwprodukten en bouwtechnieken ter ondersteunening 
van de gewenste buurtinitiatieven.Tegelijk kijken we in de stad waar 
zich lokaal kansen voordoen (ook op gebied van werkgelegenheid). Te 
denken valt aan het bouwstoffen recyclepunt op de Binckhorst dat kan 
uitgroeien tot hèt recycle-centrum in heel Zuid-Holland. Dit kan helpen 
bij het duurzaam transformeren van de bestaande kantorenmarkt. 
Deze strategie wordt afgestemd met het nieuwe Huishoudelijk Afval 
Plan (eind 2015 gereed).   

 We stimuleren dat meer po-scholen een UNESCO-certificering hebben. 
Er zijn wereldwijd bijna 10.000 UNESCO-scholen. Zij geven binnen hun 
school concrete invulling aan de begrippen duurzaamheid, 
wereldburgerschap, mensenrechten en intercultureel leren. 

 Den Haag heeft een sterk economisch cluster rondom Energie. In ons 
onderzoek naar de versterking van het energiecluster betrekken we de 
kansen die de energietranistie biedt voor deze sector. In het verlengde 
van onze positie als internationale congresstad gaan we ten gunste van 
de stedelijke economie (quality of life, groen imago) de horeca en het 
hotelwezen verduurzamen via een kringen aanpak.  

 Den Haag is toonaangevend als The Hague Security Delta. Een actieve 
rol als Smart City past bij die positie. Wij gaan daarom steeds slimmer 
om met data en ICT en kunnen daardoor efficiënter, duurzamer, beter 
bereikbaar, veiliger, prettiger en economisch meer concurrerend 
worden. 
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Backcastingstudie Den Haag CO2 neutraal  
De backcastingstudie beschrijft wat op welk moment moet gebeuren om een 
klimaatneutrale energiehuishouding te hebben in 2040: een rendabele 
investering van ca. 3,7 miljard euro om jaarlijks de uitstoot van 2.700 kton 
CO2 te voorkomen. Als gemeente zijn we sterk afhankelijk van andere 
partijen. Zonder rugwind van de EU, het Rijk en tegelijk maximale inzet van 
Haagse bedrijven en inwoners halen we 2040 niet. Onze rol is om de stad in 
beweging te krijgen op de nu urgente onderwerpen: Energiebesparing in 
huizen, warmtenetten uitbreiden en mobiliteit verduurzamen. Uit het 
werkelijke energiegebruik van de stad blijkt dat de stijgende trend in de CO2 
emissie is doorbroken en in veel wijken zelfs een lichte daling zichtbaar 
wordt. Onze inzet van afgelopen jaren lijkt dus effect te hebben. Ondanks 
dat effect laten maatregelen gericht op het aanjagen, stimuleren en 
faciliteren van de stad, zich maar beperkt meetbaar maken in termen van 
CO2 reductie.  

Prioriteiten 2015 – 2020

CO2 uitstoot verlagen 
Den Haag heeft de ambitie om CO2 neutraal te worden. Door daaraan te 
werken worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen (People) 
en dragen we bij aan onze leefomgeving (Planet). Bovendien wordt de 
Haagse woningvoorraad in totaal ca. 2,5 miljard euro meer waard. Ook 
creëren we werkgelegenheid (ca. 12.000 arbeidsjaren) en dringen we de 
energierekening terug (Prosperity). De backcastingstudie1 toont aan dat 
deze opgave technisch en financieel enorm is. Naast rugwind vanuit EU en 
het Rijk moet de hele stad maximaal bijdragen door energie te besparen 
en de rest duurzaam op te wekken. Bij het schrijven van nieuwe 
beleidsprogramma’s gericht op CO2 reductie, vormt de backcastingstudie 
en de daar in beschreven maatregelen steeds het vertrekpunt.  

                                                           
1
 RIS 258291 16 april 2013 

Duurzaam woningonderhoud 
Als college willen wij bereiken dat in 2020 minimaal 20.000 woningen 
energiezuiniger zijn. In het programma “Werken aan duurzaam 
woningonderhoud”2 wordt deze doelstelling operationeel gemaakt onder 
de noemer “Hou van je huis”. Om de stad te mobiliseren trekt 
bijvoorbeeld de Haagse Kracht Karavaan door de stad en wordt de vraag 
vanuit Haagse bewoners en het aanbod vanuit bedrijven versterkt en 
samengebracht. Dit gebeurt door samenwerking op te zetten tussen 
bewoners (wijkinitiatieven) en bedrijven (innovatieve aanpakken). Met 
een groot aantal partners werken we aan een marktplaats waarin vraag 
en aanbod gecontroleerd samenkomt. Niet alleen bewoners, maar ook 
bedrijven die willen verduurzamen kunnen hier terecht voor onder 
andere duurzame totaal oplossingen als “energie-nul-concepten”.  Ook 
helpen we bewoners kundige en krachtigere opdrachtgevers te worden 
waardoor ze hun slagkracht vergroten.  

Naast het bestaande Energiefonds Den Haag wordt gezocht naar 
een optimale inzet van middelen (zoals fondsen, subsidies, vouchers) om 
investeringen uit de stad sneller los te trekken. Voor bewoners hebben 
we de subsidieregeling voor dak- en vloerisolatie en wijkinitiatieven 
worden met subsidie gestimuleerd om samen duurzame projecten te 
doen. 

“Haarvaten advies aan de keukentafel3” blijkt goed te werken. Dit 
is waardevol omdat mensen graag advies krijgen uit de directe omgeving. 
We blijven dit zowel individueel als groepsgewijs doen om de stad vanuit 
een intrinsieke motivatie verder in beweging te krijgen. 
  

                                                           
2
 RIS 281663 

3
 O.a. wijkinitiatieven duurzaamheid, buurtcoaches, het e-team, energieboxen, 

energie-party’s 
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Tegelijk met het nu in beweging krijgen van bewoners, denken we 
ook na over de gevolgen voor onze energie-infrastructuur straks. De 
toename van elektrische auto’s, zonnepanelen en warmte-koude-
opslagsystemen vraagt om een andere inrichting en gebruik van onze 
energienetwerken. Met de innovatieve sector wordt daarom gewerkt aan 
een slimme, toekomstbestendige energie-infrastructuur waarbij de 
verbinding gelegd wordt tussen duurzame warmte en elektriciteit. Dit is 
één van de randvoorwaardelijke stappen die het mogelijk moet gaan 
maken lokaal en individueel energie op te wekken, te verdelen en op te 
slaan. 

Duurzaam bedrijfsleven 
Steeds meer bedrijven werken duurzamer. Tegelijk groeit ook het aantal 
bedrijven dat duurzame producten verkoopt. Dit varieert van voedsel 
(vegetarische slager, biologische restaurants, biologische winkels en 
supermarkten) tot techniek (zonnepanelen, elektrische auto’s) en 
diensten (fietskoerier, flexwerkkantoren, isoleren) We zien de 
werkgelegenheid in deze branche toenemen. 

Ons bedrijvenbestand kenmerkt zich door veel relatief kleine, een 
beperkt aantal grote ondernemers en daarnaast veel dienstverlenende 
bedrijven en instellingen. De kleinere bedrijven en instellingen zijn 
afgelopen jaren gestimuleerd om Maatschappelijk Verantwoord te 
Ondernemen (MVO). Den Haag doet dit door met duurzaamheidskringen4 
kennis en ervaringen te delen. Het succes hiervan wordt uitgebreid naar 
andere branches zoals de horeca en het hotelwezen. Winkeliers worden 
zoveel mogelijk per vereniging of winkelgebied gestimuleerd om 
gezamenlijk energie te besparen.  

Voor grotere bedrijven wordt samen met de Omgevingsdienst een 
ontzorgingsaanpak ontwikkeld om te voldoen aan de 
energiebesparingseisen uit de Wet milieubeheer. Tegelijk ondersteunen 
we koplopers initiatieven als de Green Business Club in het 

                                                           
4
 Sinds drie jaar delen theaters, musea, zwembaden en grafische industrie 

ervaringen rond verduurzaming van de bedrijfsvoering en realiseren ze 
gemiddeld 20% besparing. 

Beatrixkwartier. Wij bieden alle bedrijven in Den Haag een 
monitoringsinstrument aan. Daarmee kunnen ze zelf hun voortgang 
meten en al snel 20% op de energierekening besparen.  

Organisatoren van evenementen en festivals krijgen de 
mogelijkheid om een Haagse training te volgen voor verduurzaming 
daarvan. Op veel gebruikte locaties onderzoeken wij de mogelijkheden 
om duurzame basisvoorzieningen aan te leggen. 

Voorbeeldrol voor de gemeentelijke organisatie  
Als grote opdrachtgever, inkoper en  werkgever willen wij met de eigen 
organisatie op een actieve manier schaal maken en een voorbeeld zijn 
voor onze bedrijven en bewoners. Zo zijn onze stadsboerderijen 
bijvoorbeeld CO2 neutraal en compenseren wij sinds 2010 de CO2 uitstoot 
van onze organisatie daarom in het Klimaatfonds Haaglanden. Om onze 
uitstoot verder terug te brengen is duurzaamheid bij het opdracht geven 
voor werkzaamheden in de stad van groot belang. Samen met het Rijk 
werken we bijvoorbeeld aan een duurzame energievoorziening voor 18 
overheidsgebouwen in het centrum van de stad.5 En bij de bouw van 
nieuwe gemeentelijke panden maakt duurzaamheid vast onderdeel uit 
van de opdracht. 
 Voor het verder verduurzamen van het eigen vastgoed hebben we 
een Plan van Aanpak opgesteld (RIS 280014) en worden 
energiebesparingsplannen opgesteld. Daarin is aandacht voor verdere 
verduurzaming van de gebouwen, het zelf duurzaam opwekken van 
energie, ons wagenpark, de openbare verlichting en het 
verkeersmanagement.  
 Ook bij aanbestedingen wordt duurzaamheid net als ‘social 
return’  integraal meegewogen in de gunning. Waar mogelijk draagt de 
gemeente met haar inkoopbeleid bij aan het versterken van de (lokale) 
circulaire economie en eerlijke (wereld)handel door producten met een 
fairtrade keurmerk in te kopen. 

                                                           
5
 Project “Energierijk Den Haag” richt zich op een gezamenlijke innovatieve 

aanbesteding van de warmte en koude vraag 
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Duurzame kansenkaart Haags warmtenet 

Warmtenet groter en duurzaam 
Op kansrijke plekken willen wij samen met bewoners en bedrijven het 
warmtenet uitbreiden om zo extra woningen en bedrijven te voorzien van 
duurzame warmte. Op deze manier kunnen we met de stad jaarlijks 
ongeveer 110 miljoen kubieke meter aardgas besparen en 10% van CO2 
uitstoot in Den Haag reduceren. Zo zijn we minder afhankelijk van aardgas 
en zetten we een stevige stap richting een CO2 neutraal Den Haag. 

Uiteraard moet de warmte in het net wel duurzaam zijn. Om zicht 
te krijgen op de duurzame warmtebronnen die daarvoor nodig zijn, 
stellen wij een integrale visie op de ondergrond op en onderzoeken we 
restwarmtebronnen. Hierbij kijken we zoveel mogelijk vanuit een 
stromenbenadering naar kansen voor warmtebronnen en 
temperatuurcascades. In ieder geval onderzoeken we geothermie als bron 
in Zuid-West (doorstart) en de Binckhorst en wordt de inzet van biomassa 
(o.a. in de Vlietzone) uitgewerkt. Tegelijk verkennen we de mogelijkheden 
om in metropoolverband restwarmte effectief te hergebruiken. 
 Wanneer zich in de ontwikkelingen van de stad kansen voordoen 
spelen wij daar met “no regret” maatregelen flexibel op in. Goede 
voorbeelden zijn het project EnergieRijk Den Haag, het warmtenet naar 
industrieterrein Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek (ZKD) en het 
benutten van de “warmterivier” langs Duindorp en Scheveningen6.  
 Wij denken dat het goed is om centraal grip te houden op de 
ontwikkelingen rond warmte. Hiervoor onderzoeken we de 
mogelijkheden om een “Haags Warmte Koude Initiatief” op te richten. In 
zo’n initiatief werken naast de gemeente en de energiesector ook 
bewoners samen aan kansrijke projecten. Voor het oprichten van zo’n 
warmte initiatief stellen wij procesgeld beschikbaar. Een in te richten 
programma organisatie stelt een concreet actieplan voor het HWKI op. 

                                                           
6
 Het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuivering Harnaspolder loopt via 

een grote ondergrondse leiding naar zee. Dit water bevat nog voldoende warmte 
om een flink aantal woningen van warmte te voorzien. In het nieuwe gemaal in 
Scheveningen is reeds ruimte gereserveerd voor de benodigde warmtewisselaars. 
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Daktuin ANWB Den Haag 

Klimaatbestendige stad 
Met ontwikkelingen als de Zandmotor en nieuwe Boulevard spelen wij 
voldoende in op de stijging van de zeespiegel. Tegelijk krijgt Den Haag als 
gevolg van veranderingen in het klimaat te maken met grotere extremen 
in neerslag (te veel en te weinig) en meer hete zomerse dagen. De stad zal 
zich moeten aanpassen aan deze veranderende omstandigheden en leren 
om te gaan met de gevolgen. Wij willen de maatregelen hiervoor 
combineren met andere opgaven in de stad. Afgelopen jaren zijn op die 
manier al goede resultaten geboekt7.  

Stimuleren groene daken 
Vooral in het stenige centrum dragen groene daken positief bij aan de 
klimaatbestendigheid van de stad. Groene daken bufferen water en 
beperken de opwarming in de stad. Ook dragen ze bij aan de groene 
uitstraling van de openbare ruimte. In 2015 wordt daarom de 
subsidieregeling voor groene daken opnieuw opengesteld. Begin 2016 
evalueren we de regeling.  

                                                           
7
 Goede voorbeelden zijn de groene dakenregeling, calamiteitenberging Molenvlietpark, 

groen dak sportcampus Zuiderpark, Scheveningen Haven, afkoppeling van regenwater bij 
herinrichting van straten en infiltratie projecten voor regenwater.  

Kansen benutten en kennis vergroten 
Om werk met werk te maken wordt steeds ingespeeld op kansen die zich 
bij andere ontwikkelingen in de stad voordoen: dit noemen we 
meekoppelen. Zo wordt bij het inrichten van het Molenvlietpark een 
calamiteitenberging gerealiseerd. Ook verkennen we of de ontwikkeling in 
o.a. de Binckhorst een proeftuin mogelijk maakt voor innovatieve 
oplossingen voor waterberging. Daarnaast kunnen plantsoenen 
gedurende extreem natte periodes water vasthouden en biedt het 
aanpakken van pleinen mogelijkheden om klimaatbestendigheid in te 
vlechten.  
 Naast flexibele vormen van verstandig omgaan met schoon 
hemelwater, is ook aandacht nodig voor koeling in de stad. Een robuuste 
stedelijke groen- en waterstructuur is daarbij van groot belang: op 
stedelijke schaal zijn stadsparken en landgoederen koelte-eilanden. 
Verbetering van toegankelijkheid en onderlinge samenhang vergroot hun 
betekenis voor de stad.  

Om in stenige gebieden meer groen en tijdelijke wateropvang te 
creëren is Haagse Kracht nodig.  Met publieksacties als “tegel eruit, plant 
erin”, meer stadslandbouw en “operatie steenbreek” worden bewoners 
gestimuleerd om met simpele handelingen de sponswerking van de stad 
te vergroten. Door de jeugd en volwassenen via onderwijs, social media 
en voorlichting  op bijvoorbeeld stadsboerderijen te betrekken ontstaat 
meer acceptatie voor de tijdelijke wateroverlast die op kan treden en 
kunnen we eventuele kwetsbare plekken onder de aandacht brengen.  

 Om kennis over klimaatbestendigheid actueel te houden 
neemt Den Haag deel aan verschillende kennisnetwerken. Om op het 
microniveau van een plein of straat de juiste hitte reducerende 
maatregelen te treffen wordt eerst samen met kennisinstituten 
onderzoek gedaan.  
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Vertrouwen op Haagse Kracht 
Om de stad te verduurzamen is de gezamenlijke kracht van bewoners, 
bedrijven èn gemeente nodig. Het nieuwe coalitieakkoord vertrouwt daar 
op. Met de strategie van de vele kleine stappen zetten we nog meer in op 
mobilisatie van kennis, middelen en energie in de stad.  
 In de afgelopen vijf jaar hebben wij de duurzame pioniers en 
koplopers in de stad leren kennen. Meer dan 100 actieve groepen8 
(bewoners en bedrijven) investeren een aanzienlijke hoeveelheid vrije tijd 
en vaak ook eigen geld in de duurzame kwaliteit van hun directe 
omgeving. Soms is het financieel gedreven soms meer principieel of 
emotioneel. Ze hebben één ding met elkaar gemeen: men haalt er 
voldoening uit en vindt het leuk om met duurzaamheid bezig te zijn. 

Stadslandbouw 
Een flink deel van deze koplopers is succesvol aan de slag gegaan met 
groen en stadslandbouw.  De drijvende kracht achter dit succes komt 
voort uit de sociale aspecten van gezamenlijk tuinieren, het buiten met de 
handen bezig zijn en meer groen in de buurt. Ook de educatieve functie 
rond voedselproductie en de activering van burgers die nu niet 
meekomen in de maatschappij, dragen bij aan het succes.  Wij zien dat 
deze broedplekken in de stad een voedingsbodem zijn voor nieuwe 
duurzame activiteiten. Er is hier sprake van zichzelf versterkende Haagse 
Kracht. Het spreekt voor zich dat wij deze initiatieven daarom koesteren 
en willen versterken. 
 Wij faciliteren en ondersteunen deze initiatieven door, waar 
mogelijk, braakliggende terreinen (tijdelijk) beschikbaar te stellen en 
afspraken te maken met bijvoorbeeld corporaties die tijdelijk grond 
beschikbaar hebben. Voor bijzondere initiatieven als De Schilde maken we 
“aanjaaggeld” vrij.  Met het inrichten van één gemeentelijk loket voor alle 
stadslandbouwzaken geven we invulling aan onze makelaarsrol. Die is 
nodig omdat initiatieven op veel plekken het gemeentelijk concern binnen 

                                                           
8
 O.a. duurzame Haagse wijkensubsidie, guldenklinker groepen, straataanpakken, 

voorbeeldbewoners, green business club, etc. 

komen en raken aan meerdere disciplines. Vanuit dat loket worden alle 
diensten als een keten op elkaar aangehaakt en wordt de samenwerking 
met de Haagse Kracht Centrale vormgegeven. 

Naast dit loket wordt in lopende programma’s en activiteiten 
actief ingezet op bewustwording rond consumptie van voedsel en de 
gevolgen die dat heeft voor ons milieu. De stadsboerderijen en Natuur- en 
Milieueducatie hebben daarin een belangrijke rol. Het educatieve deel 
van het Zuiderpark speelt daarin een centrale rol.  

De jeugd betrekken 
Met lespakketten over energie, klimaat, de circulaire economie en 
fairtrade helpen we de Haagse scholen jongeren bij duurzaamheid te 
betrekken. Ieder jaar krijgen zo’n 3.000 schoolkinderen in het Drentse 
School in Bos onderwijs over de natuur, het milieu en duurzaamheid. Op 
deze manier krijgt de Haagse jeugd de kennis om zelf duurzaam te 
handelen. Via een ambassadeursschap geven we de jongeren een eigen 
stem en gezicht en krijgen wij (on)gevraagd krijgen we adviezen van 
jongeren hoe om te gaan met duurzaamheid in Den Haag. 
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De Haagse Kracht Centrale 
In 2013 hebben wij, samen met zes partners uit de stad, de stichting 
Duurzaam Den Haag opgericht. Het doel van deze stichting is om in de 
stad hét centrale (netwerk)punt te zijn voor duurzaamheid. Daar moet 
alles samenkomen en wordt vraag en aanbod verbonden. Zowel digitaal 
als fysiek9. Wij ondersteunen Duurzaam Den Haag (inmiddels Haagse 
Kracht Centrale)  in de bedrijfsvoering en stemmen onze werkzaamheden 
richting bewoners en bedrijven nauw af In onze contacten (over 
duurzaamheid) met kennisinstituten (TuD, TNO, HHS et cetera), grotere 
bedrijven en specifieke partners als bijvoorbeeld Den Haag in Transitie, 
070Energiek, Fonds 1818 en MKB trekken we zoveel mogelijk samen op 
met de Haagse Kracht Centrale. 

Participerende gemeente 
Door samen met de stad de agenda op te stellen, te monitoren en bij te 
stellen, willen wij onze inzet nóg beter aan laten sluiten op het ritme van 
de stad. Daarvoor luisteren we naar de duurzame koplopers van de 
afgelopen jaren en gaan wij (met hen) op zoek naar nieuwe bewoners en 
bedrijven die met duurzaamheid aan de slag willen. Dat doen we via onze 
stadsdelen en in nauwe samenwerking met de Haagse Kracht Centrale. 
Een goed voorbeeld daarvan is de “Haagse Kracht 1000” bijeenkomst en 
de consultatieronde voor deze agenda (zie bijlage). 

Duurzaam gedrag uitlokken door zichtbaarheid 
Om te laten zien dat Den Haag Duurzaam is en mensen te verleiden mee 
te doen, investeren we in een aantal zichtbare projecten. Voorbeelden 
zijn de zonnepanelen in de oksel van het spoor aan de Loolaan, 1.500 
locaties om elektrische auto’s te laden en duurzaamheid in het ontwerp 
van het Spuikwartier. Ook verkennen we de mogelijkheid om bij plekken 
met hoge bezoekersaantallen verticaal groen te realiseren. Dit draagt bij 
aan de kwaliteit van de openbare ruimte en geeft een zeer zichtbaar 
signaal. 

                                                           
9
 Eind 2015 is er in de centrale bibliotheek een duurzaamheidsloket waar 

bewoners en bedrijven concreet op weg geholpen worden. 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 
In de verduurzamingsopgave van de stad is een hoofdrol weggelegd voor 
onze bewoners, bedrijven en instellingen. Zij zullen met vele handen het 
werk moeten verzetten. Ten dienste daarvan willen wij met 
samenwerking binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
randvoorwaarden creëren om te kunnen versnellen. Te denken valt aan 
het aanleggen van grootschalige warmte-infrastructuur en het 
gezamenlijk slimmer maken van energienetten. Maar ook een 
gezamenlijke lobby voor het aanpassen van belemmerende regelgeving, 
het gezamenlijk duurzaam inkopen of het binnenhalen van Europese 
middelen geven een impuls aan het duurzame handelingsperspectief in 
Den Haag. 
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Samen de schouders eronder 
Om Den Haag duurzamer te maken moeten de schouders eronder. 
Bewoners, bedrijven en instellingen zullen allen hun bijdrage moeten 
leveren en daarom geven wij als college natuurlijk het goede voorbeeld. 
Ieder van ons heeft aangegeven met welke onderwerpen de eigen 
portefeuille bijdraagt aan een duurzamer Den Haag. De wethouder 
Duurzaamheid heeft naast die eigen inhoudelijke doelen ook een 
coördinerende rol. Aan de hand van een periodieke rapportage bespreekt 
hij de voortgang. 

Jozias van Aartsen 
Burgemeester 

 Bij het positioneren van Den Haag als internationale  
stad van vrede en recht zal duurzaamheid een  
belangrijke leidraad zijn. 

Joris Wijsmuller 
Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur 

 Coördinatie duurzaamheid in coalitie akkoord. 

 De vier prioriteiten uit deze duurzaamheidsagenda. 

 Duurzaamheid in prestatieafspraken corporaties. 

 Ambassadeur Den Haag Fairtrade gemeente 2015. 

 Stimuleren circulaire economie. 

 Duurzaam opdrachtgeverschap bij stadsontwikkeling. 

 Met natuur- en milieueducatie inzetten op Haagse jeugd. 

Rabin Baldewsingh 
Sociale zaken, werkgelegenheid, wijkaanpak, Sport 

 Energie- en waterbesparing bij sportverenigingen. 

 Duurzaamheid opnemen in de stadsdeelplannen. 

 Duurzaam inkopen met gemeentelijke organisatie. 

 Lagere energielasten bij armoedebestrijding, Social Return. 
 

 
 

Karsten Klein 
Stedelijke Economie, Zorg, Havens 

 Stimuleren duurzaamheid horeca en hotelwezen. 

 Werkgelegenheid (Haags MKB) en duurzaamheid verbinden 
via verduurzamen woningen en bedrijven. 

Tom de Bruijn 
Financiën, verkeer, vervoer en milieu 

 Uitbreiden fietsnetwerk en –voorzieningen 

 Maatregelen ter bevordering van schone lucht  

 Stimuleren elektrisch verkeer en transport   

 Versterken openbaar vervoer  

 Verbeteren bodemkwaliteit 

 Boudewijn Revis  
Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden, Buitenruimte 

 Nieuw Huishoudelijk Afval Plan. 

 Versterken groen en blauw in buitenruimte. 

 Buitenruimte klimaatrobuust inrichten en beheren. 

 Verduurzamen stadsboerderijen. 

Ingrid van Engelshoven 
Kenniseconomie, jeugd, onderwijs, internationaal 

 Versterken combinatie Smart Cities en duurzaamheid. 

 Duurzaamheid betrekken in de ontwikkeling van het  
Energie cluster.  

 Aandacht voor duurzaamheid en binnenklimaat op scholen.   
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Bijlage 1: Overzicht maatregelen 2015- 2020

Prioriteit 
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 Maatregel (1,0) (9,5) (6,0) (6,5) (0,5) (0,5)  

CO2 reductie Revolverend energiefonds   X     

 Subsidie dak- en vloerisolatie  X  X    

 Hou van je huis (diverse projecten)    X    

 Duurzaamheid door Haagse Wijken     X   

 Vraag en aanbod samenbrengen (loketten en allianties)  X      

 Maatwerk adviezen (o.a. Energiebesp.boxen en energie-nul-renovaties)  X      

 Stimuleren innovatie slimme energienetten  X      

 Stimuleren duurzaamheid in horeca en hotelbranche  X      

 Verduurzamen evenementen  X      

 Milieubarometer voor bedrijven  X      

 Verduurzamen gemeentelijke organisatie, wagenpark en panden  X      

 Versterken Haagse Kracht Centrale  X      

Warmtenetten Verkenning Haags warmtebedrijf X       

 Aansluiting ZKD op warmtenet  X      

 Uitvoeren EnergieRijk Den Haag  X      

 Doorontwikkelen kansrijke warmteprojecten  X      

 Verkenning en onderzoek duurzame (rest)warmte  X      

Klimaatbestendig Subsidie groene daken  X      

 Publieksacties zoals  “operatie steenbreek”  X     X 

 Stimuleren innovatie en benutten kansen (meekoppelen)  X      

Haagse Kracht Kansrijke stadslandbouw stimuleren  X    X  

 Inrichten loket stadslandbouw      X  

 Vergroten zichtbaarheid Den Haag als duurzame stad  X      

 Zonneveld Loolaan       X 

 



Den Haag Duurzaam Agenda 2015 - 2020 

15 van 18 
 

Bijlage 2: impressie bereikte resultaten sinds 2010
CO2 reduceren: woningbouw 
 70 duurzame voorbeeldwoningen. 
 5.000 woningen verbeterd waarvan circa 1.000 

door het verduurzamen van een VvE of 
collectief met meerdere woningen in een 
straat.  

 155.000 m
2
 dak – en vloerisolatie (subsidie). 

 14.800 m
2
 glasisolatie (subsidie). 

 Ca. 6.000 energieboxen uitgedeeld. 
 2.340 VvE’s (16.800 woningen) ge(re)activeerd. 
 Energie voor Energie: 150 woningen verbeterd 

in 1 jaar. 
 Met campagne ‘Duurzaam de Wijk in’ minstens 

13.000 mensen bereikt.  
 Informatiepunten in Laak en Mariahoeve. 
 Platform duurzame woningrenovaties met 150 

aangesloten bedrijven. 
 Routekaart voor succesvolle aanpak van VvE's 

en collectieven van woningeigenaren. 
 8 studiegroepen zonnepanelen (100 VvE’s) . 
 Subsidieregeling zonnepanelen: zonnestroom 

voor het gebruik van ca. 1.500 huishoudens. 
 Zonnepanelen op het Museon. 
 Den Haag heeft het grootste aantal 

zonnesystemen van Nederland. (7,2MW op 
4.600 locaties) 

 Den Haag betrokken bij ontwikkeling GPR. 
 Huis-aan-huis advies bij … woningen. 
 Duurzaam Erasmusveld. 
 Met de Energievisie en Backcastingstudie 

hebben we als eerste stad de opgave goed in 
beeld.  

 Climate star awards voor initiatievenbudget  
en klimaatadapatie-aanpak. 

CO2 reduceren: bedrijven 
 Energiefonds Den Haag. 
 Drie duurzaamheidskringen (besparing 15-40%) 
 300 MKB energiescans. 
 Milieubarometer voor de hele stad. 
 Milieuprojectenpot voor 34 bedrijven. 
 Energieadviezen bedrijventerreinen. 
 Duurzaamheid op ZKD. 
 Klimaatfonds Haaglanden. 
 Greendeal kantoren Haaglanden 
 Vijf kantoren met BREEAM certificaat. 
 Greenbusinessclub Beatrixkwartier. 
CO2 reduceren: voorbeeldrol gemeente 
 CO2 neutrale stadsboerderijen. 
 Ca. 30 scholen met zonnepanelen. 
 800 m

2
 zonnepanelen op Haeghe groep ZKD. 

 600 m
2
 zonnepanelen op stadhuis (label C). 

 Duurzaam SDK Leidscheveen – Ypenburg. 
 Duurzaam gemeentekantoor Leyweg (label A). 
 Zonnecollectoren op zwembad Overbosch. 
 Slimme meters voor alle gemeentelijke 

aansluitingen (aardgas en elektra). 
 Concernbreed energiebesparingsprogramma. 
 Omschakelen gemeentelijk wagenpark en 

busvervoer naar aard- en biogas. 
 Duurzaam ontwerp Sportcampus Zuiderpark. 
 Dak Gaslaan beschikbaar voor omwonenden. 
 Duurzaamheid in ontwerp Spuitkwartier. 
Warmtenetten uitbreiden en duurzaam 
 Ondanks faillissement toch een uniek 

aardwarmteproject voor 4.000 woningen. 
 Warmte voor Worldforum gebied. 
 Grote WKO installatie voor ICC. 
 Ca. 60 WKO systemen in het centrum. 

 Zeewaterwarmte voor Duindorp. 
 Ontwikkeling Integrale Warmte Koude Kaart. 
 EnergieRijk Den Haag. 
Klimaatbestendige stad 
 Kustversterking: Boulevard, Zandmotor. 
 42 hectare verhard oppervlak afgekoppeld. 
 38.000 M

2
 groene daken. 

 Groen dak Sportcampus Zuiderpark. 
 Groen dak bij Haeghe groep ZKD. 
 Ontwikkeling Regionale 

Klimaatadaptatiestrategie (RAS). 
 Visie Toekomstbestendig Haags water i.s.m. 

Hoogheemraadschap van Delfland. 
 Calamiteitenberging Molenvlietpark. 
 Groene gevel en dak bij Medisch Centrum 

Haaglanden, locatie Westeinde. 
 Deelname onderzoeksprogramma Climate 

Proof Cities. 
 Versterken ecologische en groene verbindingen 
 Ontwikkeling 3Di hemelwatermodel. 
 Ontwikkeling Haags Hitteplan. 
Haagse Kracht versterken 
 Ca. 100 initiatiefgroepen duurzaam actief.  
 Procesvoering rond De Schilde. 
 Actuele stadslandbouwkaart.  
 Loketfunctie Stadslandbouw. 
 Inzet stadsboerderijen voor NME. 
 Lespakketten lager en middelbaar onderwijs.  
 Stichting Duurzaam Den Haag opgericht. 
 Jaarlijkse energiebeurs met ca. 6.000 bezoekers 
 Vier stadsgesprekken over duurzaamheid. 
 Inzet School in Bos voor NME. 
 Diverse TV opnames van Haagse initiatieven. 
 Drie Haagse energiecorporaties. 
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Bijlage 3: verslag consultatiegesprek 18 juni 2015 
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