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Inleiding 

De stichting hernieuwbare warmte Ypenburg is sinds 2015 actief met als hoofddoel de wijk duurzaam te 

verwarmen vanaf 2025. Het is een actieve stichting met vele leden die diverse activiteiten trekken. Zo 

organiseren wij bijeenkomsten in de wijk om inwoners te adviseren en informeren, wordt binnenkort bij 

alle 10 duizend inwoners een boekje afgeleverd met informatie over energiebesparende maatregelen in 

hun woning en  zijn we in gesprek met bedrijven en scholen om gezamenlijk zonnepanelen te plaatsen op 

hun daken. 

In 2017 is een intentieovereenkomst gesloten met Eneco om te verduurzamen. In samenwerking met de 

gemeente, en met financiële steun van Eneco en de provincie Zuid-Holland is onlangs een rapport 

opgeleverd, opgesteld door Royal Haskoning, waaruit blijkt dat geothermie een zeer kansrijke optie is in 

onze wijk.  Deze is in een wijkbijeenkomst gepresenteerd en ook aan wethouder Van Tongeren 

aangeboden.  

 

Draagvlak en participatie 

Den Haag moet in 2021 een beeld hebben hoe ze de stad duurzaam wil verwarmen, vastgelegd in een 

transitievisie warmte en wijkuitvoeringsplannen. Er is daarbij veel te doen om draagvlak en participatie. 

Logisch ook, het is een enorme ambitie die iedereen raakt maar tegelijk niet iedereen zal steunen of 

interesseren. Dat hebben de Provinciale Statenverkiezingen ook wel uitgewezen. Belangrijk dus voor de 

gemeente Den Haag om te laten zien dat het kan.  

HWY heeft al aangetoond dat duurzaam verwarmen in Ypenburg mogelijk is. Daarop hebben wij een 

enquête uitgevoerd om te peilen hoe dat wordt opgevangen bij wijkbewoners. Ook bij ons zijn 

er  sceptische inwoners maar uit de 250 reacties op onze enquête blijkt dat bijna 55% aardwarmte steunt 

en 40% het niet uitmaakt zo lang het huis maar betaalbaar warm blijft.  

Wij zijn blij met aanbiedingsbrief en de nota waarin lokale initiatieven een hart onder de riem krijgen 

gestoken. Dat is mooi.  De ambitie van HWY past ook naadloos in de ambitie van de gemeente om 

klimaatneutrale stad in 2030 te realiseren.  

 

 

 



Oproep aan gemeenteraad 

Participatie is echter meer dan woorden alleen, de gemeente moet het ook laten zien dat ze 

wijkinitiatieven actief wil ondersteunen. De samenwerking gaat zeer goed maar de financiële steun is tot 

dusver van de provincie gekomen. We missen concrete acties in de nota om wijkinitiatieven te 

ondersteunen, we willen uw Raad daarom verzoeken het college te vragen lokale initiatieven budget toe 

te kennen. Deels voor procesbegeleiding, deels voor vervolgonderzoeken. Uitdrukkelijk inclusief een 

basissubsidie, budget alleen toekennen aan specifieke projecten garanderen geen continuïteit. En zonder 

continuïteit komen ook geen projecten van de grond en zijn wijkinitiatieven minder in staat draagvlak te 

creëren via hun eigen communicatie en betrokkenheid.  

 

Het geld dat wij van de provincie hebben gekregen is zeer efficiënt ingezet,  we hebben de gemeente al 

veel werk uit handen genomen. Er ligt al een warmtenet, er zijn al relatief goed geïsoleerde woningen, er 

is draagvlak onder inwoners en Eneco is betrokken. Als het ergens al sneller kan is het in Ypenburg.  

 

Richard van Vliet 

Lid bestuur stichting HWY 

Voor meer informatie: www.duurzaamypenburg.nl. Hier vindt u ook onze enquête en het rapport van 

Royal Haskoning.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met Richard van Vliet op rbavanvliet@casema.nl, 

of 06 21 22 82 61.  
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