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Den	Haag,	28	maart	2019	
	
Steeds	meer	Hagenaars	hebben	moeite	met	het	betalen	van	hun	energierekening.	Vooral	nu	
de	rekening	door	landelijk	beleid	stijgt,	komen	meer	mensen	in	de	problemen	en	moeten	ze	
snijden	in	hun	dagelijks	levensonderhoud	om	de	gas-	en	lichtrekening	te	betalen.		
	
De	 PvdA	 vindt	 het	 onacceptabel	 dat	 mensen	 door	 deze	 stijgende	 vaste	 lasten	 niet	 meer	
kunnen	 rondkomen	 en	 soms	 in	 armoede	 leven.	 Hagenaars	 die	 hiermee	 te	maken	 krijgen,	
hebben	weinig	mogelijkheden	hier	zelf	iets	aan	te	doen:	ze	wonen	in	een	slecht	geïsoleerde	
(sociale)	huurwoning	zonder	uitzicht	op	grondig	onderhoud,	hebben	een	kleine	koopwoning	
zonder	een	dikke	portemonnee	om	zelf	te	investeren	in	de	woning,	of	hebben	door	de	stress	
die	armoede	en	schulden	met	zich	meebrengt	geen	ruimte	en	middelen	om	werk	te	maken	
van	energiebesparing.	
	
Met	de	toenemende	aandacht	voor	de	energietransitie	ligt	er	de	kans,	én	de	noodzaak,	om	
juist	deze	groep	het	eerst	vooruit	te	helpen.	Zo	zorgen	we	ervoor	dat	de	energietransitie	niet	
resulteert	 in	een	nieuwe,	diepere	tweedeling	 in	de	stad.	Tussen	bewoners	die	zelf	geld	en	
tijd	 hebben,	 en	 prioriteit	 stellen	 aan	 verduurzaming,	 en	 bewoners	 die	 dat	 simpelweg	 niet	
kunnen.	Iedereen	in	de	stad	moet	merken	dat	de	energietransitie	ook	hen	vooruit	helpt.	Dit	
om	het	draagvlak	voor	het	tegengaan	van	klimaatverandering	zo	groot	mogelijk	te	maken	en	
armoede	in	Den	Haag	te	blijven	bestrijden.		
	
De	door	het	college	gepresenteerde	Kadernota	Duurzaamheid	geeft	een	aantal	voorzichtige	
aanknopingspunten	om	hiermee	aan	de	 slag	 te	 gaan.	De	PvdA	 vindt	dat	hier	 echter	meer	
aandacht	 voor	 nodig	 is,	 en	 komt	 daarom	 met	 drie	 voorstellen	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	
iedereen	kan	meedoen	aan,	en	profiteren	van,	de	tocht	naar	een	klimaatneutraal	Den	Haag	
in	2030.		
	
Energiebesparing:	niet	wachten	tot	mensen	zelf	om	hulp	vragen,	maar	erop	af	
	
Met	energiebesparing	is	in	de	hele	stad	de	meeste	winst	te	behalen:	zowel	voor	het	klimaat,	
als	voor	de	portemonnee	van	bewoners.	Simpele	maatregelen	schelen	soms	al	tot	300	euro	
per	 jaar	 op	 de	 energierekening.	 Specifiek	 voor	 mensen	 met	 lage	 inkomens	 verwijst	 de	
duurzaamheidsnota	 naar	 budgetcoaches,	 cursussen	 en	 energiebespaarboxen.	 Deze	 boxen	
zijn	alleen	beschikbaar	voor	mensen	met	een	Ooievaarspas.	Voor	advies	en	bespaartips	kan	
men	terecht	bij	de	Hou	van	je	Huis-winkels.		
	
Mogelijkheden	 voor	 energiebesparing	 lijken	 nu	 voornamelijk	 vraaggericht	 te	 worden	
aangeboden:	Hagenaars	moeten	zelf	langs	gaan	bij	de	Hou	van	je	Huis-winkel,	of	moeten	zelf	
een	energiebespaarbox	aanvragen.	Terwijl	voor	mensen	voor	wie	energiearmoede	een	reëel	
probleem	is	en	per	dag	moeten	kijken	of	ze	rondkomen,	de	kans	klein	 is	dat	ze	hier	actief	
naar	opzoek	gaan.		
	
In	verschillende	gemeentes	wordt	gekeken	hoe	kleine	energiebesparingen	met	groot	effect,	
terecht	 kunnen	komen	bij	 de	doelgroep	die	er	het	meest	bij	 te	winnen	hebben.	 Zo	wordt	
energiebesparing	meegenomen	 in	 schuldhulptrajecten,	bij	 vroegsignalering	van	geldzorgen	
door	sociale	wijkteams	en	andere	maatschappelijke-	en	welzijnsorganisaties.	



	
Daarnaast	 kan	 de	 doelgroep	 die	 in	 aanmerking	 komt	 voor	 energiebespaarboxen	 worden	
uitgebreid:	 niet	 alleen	 mensen	 met	 een	 Ooievaarspas,	 maar	 ook	 groepen	 boven	 de	
inkomensgrens,	 zoals	 werkende	 armen,	 zouden	 hiervoor	 in	 aanmerking	 moeten	 kunnen	
komen.	 Het	 is	 goed	 dat	 energiebespaarboxen	 worden	 gekoppeld	 aan	 een	 persoonlijk	
energieadvies	 en	meteen	worden	geïnstalleerd,	 zodat	 ze	niet	 in	de	meterkast	 verdwijnen.	
Een	vervolgstap	zou	kunnen	zijn	dat	er	standaard	een	aantal	maanden	na	installatie	van	de	
box	een	vervolgbezoek	wordt	gebracht,	om	te	kijken	of	de	maatregelen	het	gewenste	effect	
hebben	en	of	er	extra	aandachtspunten	zijn.		
	
Voorfinanciering:	juist	voor	mensen	die	zelf	niet	kunnen	investeren	
	
De	komende	drie	jaar	worden	25.000	tot	30.000	woningen	in	de	stad	verduurzaamd.	Sociale	
huurwoningen	 moeten	 door	 corporaties	 aan	 de	 hand	 van	 de	 prestatieafspraken	 worden	
aangepakt.	 Mensen	 met	 een	 koopwoning	 en	 genoeg	 spaargeld	 zullen	 met	 de	 juiste	
informatie	 en	 advies	 zelf	 aan	 de	 slag	 kunnen.	 Een	 groep	 die	 buiten	 de	 boot	 valt,	 zijn	
Hagenaars	met	een	 kleine	 koopwoning	en	weinig	 spaargeld	die	 zich	 zorgen	maken	om	de	
grote	 bedragen	 die	 ze	 voorbij	 horen	 komen	 om	 hun	 woning	 te	 verduurzamen	 met	
zonnepanelen,	een	warmtepomp	en	goede	isolatie.		
	
Juist	voor	deze	groep,	die	niet	in	aanmerking	komen	voor	een	lening	bij	een	bank,	moeten	er	
financieringsconstructies	 komen	 die	 niet	 vragen	 om	 een	 grote	 voorinvestering	 van	 de	
bewoner,	 maar	 om	 een	 klein	 maandelijks	 bedrag	 waarmee	 duurzaamheidsmaatregelen	
worden	 afbetaald.	 Door	 een	 lagere	 energierekening	 hoeven	 de	 netto	 loonlasten	 op	 deze	
manier	niet	te	stijgen.		
	
Er	zijn	verschillende	voorbeelden	in	het	land	van	gemeentes	die	hier	zelf	mee	aan	de	slag	zijn	
gegaan,	 zoals	 het	 woningabonnement	 in	 Deventer,	 de	 labellening	 in	 Enschede,	 en	
leaseconstructies	voor	zonnepanelen.		
	
In	 Den	 Haag	 kunnen	 mensen	 al	 gebruik	 maken	 van	 verschillende	 typen	
financieringsconstructies,	 zoals	 de	 energiebespaarlening	 van	 het	 Stimuleringsfonds	
Volkshuisvesting.	 Het	 leasen	 van	 zonnepanelen	 wordt	 meer	 en	 meer	 door	 de	 markt	
aangeboden.	Kleine	VvE’s	kunnen	terecht	bij	het	Duurzaamheidsfonds	VvE’s.	Toch	komt	niet	
iedereen	 voor	 deze	 constructies	 in	 aanmerking.	 Daarom	 is	 onderzoek	 nodig	 naar	 welke	
groepen	met	de	huidige	fondsen	en	financieringsconstructies	buiten	de	boot	vallen,	zodat	de	
gemeente	 hierop	 kan	 inspringen.	 Daarnaast	 is	 er	 een	 wereld	 te	 winnen	 met	 één	
aantrekkelijke,	duidelijke	en	up-to-date	website	waar	alle	type	leningen	en	subsidies,	van	de	
gemeente,	provincie,	Rijk	en	andere	fondsen,	te	vinden	zijn.		
	
Subsidies:	juist	daar	waar	verduurzaming	niet	vanzelf	gaat	
	
In	de	beginfase	van	de	energietransitie	was	het	een	logische	stap	om	voorlopers	op	weg	te	
helpen	met	het	verduurzamen	en	vergroenen	van	hun	eigen	woning,	wijk	of	buurt.	Nu	zijn	
we	als	stad	toe	aan	de	volgende	stap.	Geld	vanuit	de	gemeente	voor	subsidieregelingen	 is	
schaars,	 daarom	 moeten	 we	 ervoor	 zorgen	 dat	 subsidies	 juist	 daar	 terecht	 komen	 waar	
verduurzaming	en	vergroening	niet	vanzelf	gaat.		



	
Op	 dit	moment	 heeft	Den	Haag	 subsidieregelingen	 voor	 o.a.	 dak-	 en	 vloerisolatie,	 groene	
daken,	 buurtinitiatieven	 en	 verduurzaming	 van	 kleine	 VvE’s.	 Uit	 het	 overzicht	 van	 de	
subsidie	voor	groene	daken	in	2017	blijkt	dat	subsidies	vooral	terecht	komen	in	wijken	met	
een	 hoge	 sociaaleconomische	 status,	 zoals	 het	 Regentessekwartier,	 Duinoord	 en	 de	
Vogelwijk.	 In	 de	 Schilderswijk,	 Transvaal,	 Moerwijk,	 Bouwlust	 en	 Vrederust	 werden	 geen	
groene	daken	aangelegd.	Een	zorgwekkende	tweedeling	die	de	gemeente	moet	voorkomen.		
	
Daarom	is	het	 tijd	om	de	duurzaamheidssubsidies,	waarvan	de	meeste	vooralsnog	 in	2019	
aflopen,	tegen	het	licht	te	houden,	en	te	onderzoeken	wat	de	redenen	zijn	waarom	huidige	
subsidieregelingen	 vooral	 terecht	 komen	 in	 de	 betere	 wijken.	 Komt	 dat	 door	 de	
vindbaarheid	van	de	subsidies	en	doordat	mensen	die	in	hogere	mate	geïnteresseerd	zijn	in	
verduurzaming	 van	 hun	woning	 en	 buurt,	 in	 de	 betere	 buurten	wonen?	Of	 komt	 het	 ook	
doordat	bepaalde	subsidieregelingen,	zoals	voor	dak-	en	vloerisolatie,	vragen	om	een	grote	
investering	 van	 de	 aanvrager,	 waardoor	 mensen	 zonder	 spaargeld	 in	 een	 kleinere	
koopwoning	sowieso	buiten	de	boot	vallen?		
	
Daarnaast	 moeten	 verschillende	 manieren	 van	 sturing	 vanuit	 de	 gemeente	 onderzocht	
worden.	Voor	populaire	 subsidies	waarvan	het	budget	vaak	voor	het	einde	van	het	 jaar	al	
besteed	 is,	 kan	 gekeken	 worden	 of	 het	 mogelijk	 is	 om	 een	 maximum	 aantal	 verleende	
subsidies	per	wijk	of	stadsdeel	vast	te	stellen,	zodat	bewoners	in	wijken	die	nu	achterblijven	
langer	de	tijd	hebben	om	een	subsidie	aan	te	vragen.	Ook	kunnen	de	subsidieregelingen	in	
die	wijken	beter	gepromoot	worden,	zodat	bewoners	eerder	en	beter	op	de	hoogte	worden	
gesteld	van	de	mogelijkheden.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	


