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Verslag en Uitkomsten 
Fase 1 - Burgerberaad Laakkwartier over klimaatverandering – 7 en 9 juni 

Context 

Op 7 en 9 juni vonden de eerste twee bijeenkomsten plaats van het burgerberaad in het 

Laakkwartier over klimaatverandering. Samen vormen deze twee bijeenkomsten fase 1 van het 

burgerberaad waarin deelnemers met elkaar bepalen welke thema’s het burgerberaad in fase 2 

verder gaat bespreken.  

In totaal namen 75 inwoners uit het Laakkwartier deel aan fase 1 van het burgerberaad. 90 

inwoners waren voor fase 1 van het burgerberaad ingeloot. Dit was een gewogen loting, op basis 

van geslacht, leeftijd en woonsituatie (particuliere/sociale huur of koopwoning). Voor meer 

informatie over de context van het burgerberaad kunt u de website bezoeken.  

Beide bijeenkomsten vonden plaats van 17.00 tot 21.00 in Trefpunt Laakhage in Den Haag. Het 

programma begon met een kort welkom, gevolgd door een gezamenlijk diner in kleinere 

groepen. Het diner stond in het teken van elkaar onderling beter leren kennen.  

Presentaties 

Het programma vervolgde met een uitleg door de host Bram Heijkers over het proces van het 

burgerberaad. Ook vertelde hij dat er voor de niet-ingelote bewoners uit het Laakkwartier een 

online enquête beschikbaar is geweest om input te leveren voor het burgerberaad. De 

uitkomsten van deze enquête kunt u hier op de website terugvinden. Het burgerberaad mag zelf 

bepalen of ze deze input meenemen in hun adviezen.  

Daarna gaf Harmen de Vrede (projectmanager energietransitie van de gemeente Den Haag) een 

presentatie over klimaatverandering in het algemeen en wat de gemeente doet om het tegen te 

gaan. De presentatie over zowel het proces als klimaatverandering kunt hier u op de website 

terugvinden. 

Vragen van deelnemers 

Naar aanleiding van de presentaties kwamen meerdere vragen en opmerkingen uit het publiek. 

Deze vragen met antwoorden, samen met de vragen die op de formulieren door deelnemers zijn 

ingevuld, zijn hier in een overzicht te vinden op de website.  

Een aantal vragen waren: 

Vraag: Wat is het budget van de gemeente? 

Antwoord: Er staat op dit moment geen budget gereserveerd om de acties die uit de adviezen 

van de burgerberaden uit te voeren. Ook omdat de gemeente niet van te voren weet wat het 

burgerberaad gaat adviseren. Daarom is het moeilijk om hier een budget aan toe te kennen. Als 

er straks adviezen komen, wees dan specifiek over wat je ervan verwacht van de gemeente. Moet 

er geld komen? En waarvoor precies? Uiteindelijk neemt de gemeenteraad beslissingen over de 

budgetten. Zij bepaalt welke budgetten voor welke projecten worden gebruikt.  

Vraag: Klimaatverandering tegengaan en het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering 

zijn twee verschillende dingen. Waar gaat het hier tijdens deze bijeenkomsten om? 

Antwoord: Er wordt niet één definitie gehanteerd. Het is aan de deelnemers van het 

burgerberaad om die definitie te bepalen.  

https://duurzamestad.denhaag.nl/wijk/laakkwartier-ik-ben-ingeloot/
https://duurzamestad.denhaag.nl/wijk/laakkwartier-ik-ben-ingeloot/
https://duurzamestad.denhaag.nl/wp-content/uploads/2022/06/Antwoorden-Online-Enque%CC%82te-Laakkwartier-Burgerberaad-1.pdf
https://duurzamestad.denhaag.nl/wp-content/uploads/2022/06/Antwoorden-Online-Enque%CC%82te-Laakkwartier-Burgerberaad-1.pdf
https://duurzamestad.denhaag.nl/wp-content/uploads/2022/06/Presentatie-Burgerberaad-Laakkwartier-Fase-1-7-en-9-juni.pdf
https://duurzamestad.denhaag.nl/wp-content/uploads/2022/06/Presentatie-Burgerberaad-Laakkwartier-Fase-1-7-en-9-juni.pdf
https://duurzamestad.denhaag.nl/vragen-en-antwoorden-burgerberaad-laakkwartier/
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Vraag: In hoeverre verwacht de gemeente Den Haag problemen te krijgen met het aansluiten 
van zonne-energie op het elektriciteitsnet? Namelijk dat het elektriciteitsnet wordt overbelast? 
Antwoord: Dat probleem verwachten we en dat probleem is er al. Daarom heeft de gemeente 
veel gesprekken met de netbeheerder Stedin. Samen proberen we ervoor te zorgen dat als 
mensen zonnepanelen aanschaffen, de opgewekte energie ook gebruikt kan worden.  
 

Vraag: Waarom zorgen jullie niet in heel Den Haag voor dezelfde duurzame schone energie? 
Antwoord: Omdat niet elk stadsdeel en niet elke woning zich leent voor dezelfde duurzame 
energiebron. Daarom moeten we op zoek naar verschillende energiebronnen die aansluiten op 
de specifieke kenmerken van de verschillende stadsdelen en woningen.  
 
Vraag: Als gemeente bereik je het meeste als je zorgt dat alle huizen goed geïsoleerd zijn. Goede 
isolatie zorgt voor minder vraag naar energie. Daarom is isolatie belangrijker dan schone 
energiebronnen.  
Antwoord: Dat klopt. Dat zou een goed advies voor het burgerberaad zijn om aan de gemeente 
mee te geven. 

 

Groepen in gesprek 

Na de presentaties gingen deelnemers in groepen van 5-6 mensen onderling met elkaar in 

gesprek aan de hand van de volgende vragen:  

• Als u deze maatregelen ziet en hoort, waar ziet u kansen? 
• Waar voelt u weerstand? Waar maakt u zich zorgen over?  
• Wat zou u zelf kunnen doen?  
• Wat verwacht u van de overheid?  
• Over welke thema's moet het burgerberaad de gemeenteraad adviseren? 

 
Na de gesprekken onderling vulde iedere deelnemer een eigen formulier in met antwoorden op 

de volgende vragen: 

• Welke zorgen heeft u?  
• Welke vragen heeft u? 
• Heeft u ideeën die u graag wilt delen?  
• Over welke thema’s moet het burgerberaad de gemeente adviseren? 
• Wat wilt u verder nog kwijt? 
• Wilt u meedoen aan fase 2?  

 
Vervolgens vertelde van iedere groep één deelnemer aan de rest van de deelnemers wat de rode 

draad was in het gesprek aan hun tafel en waar ze het wel of niet over eens waren. Vervolgens 

deden zij de formulieren van hun groep in de ideeënbox. Een aantal thema’s die uit de 

verschillende groepen naar voren kwam: 

- Het individu, de gemeente en nationale overheid dragen alle drie verantwoordelijkheid. 
Maar wie draagt welke verantwoordelijkheid? Hoeveel is eigen verantwoordelijkheid en 
hoeveel verantwoordelijkheid draagt de gemeente?  

- Verduurzamen van huizen mogelijk maken door middel van financiering (subsidies) en 
een goede informatievoorziening (centraal informatieloket).  

- Er is veel afval in Laakkwartier. Hoe kunnen we daar beter mee omgaan?  
- Oog hebben voor het verschil tussen koop- en huurwoningen. Hier spelen verschillende 

belangen, behoeften en problematiek. Huurwoningen worden bijvoorbeeld slecht 
onderhouden door verhuurders. Oplossing zou kunnen zijn om verhuurders te 
verplichten tot isolatie als voorwaarde om te mogen verhuren.  
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- De keuze om te verduurzamen (bijvoorbeeld meer fietspaden of meer groen) belemmert 
tegelijkertijd andere groepen in de buurt (bijvoorbeeld automobilisten). Hoe maak je de 
afweging tussen verschillende belangen?  

- Hoe financieren we de energietransitie op een eerlijke manier? Hoe blijft energie voor 
iedereen betaalbaar? Bijvoorbeeld door collectieve financiering te starten zoals we dat 
nu met zorgverzekeringen doen of zorg voor subsidies naar financiële draagkracht.  

- Stimuleren van duurzame, betaalbare en toegankelijke vervoersmogelijkheden, zoals 
OV en fietsen.  

- Duurzaam gedrag stimuleren, door middel van subsidies, beloning, bewustwording en 
informatie. Bijvoorbeeld minder vlees eten of het recyclen van producten.  

- Zorg voor educatie op scholen over duurzaamheid. Begin bij kinderen en jongeren om 
hun goed te informeren, zodat ze van jongs af aan kunnen beginnen. 

- De overheid moet beleid voor de lange termijn hanteren en handhaven.  
- De gemeente kan meer doen om het bedrijfsleven en de industrie te verduurzamen.  
- Laak is een diverse wijk. Er zijn veel migrantenarbeiders en er is ook sprake van 

overbevolking. Hoe bereiken we iedereen? Hoe zorgen we dat de sociale cohesie in de 
wijk verbetert en iedereen kan meedoen met de energietransitie? En hoe herstellen we 
het wantrouwen van bewoners richting de overheid?  

- Laakkwartier ligt op bepaalde punten achter op de rest van de gemeente. Door de 
gevolgen van klimaatverandering kan dit gat groter worden. Hoe kunnen we dit 
voorkomen? 

- Hoe gaan we om met hittestress als gevolg van klimaatverandering? 
 

Thema’s voor fase 2  

Zoals eerder genoemd, hebben alle deelnemers een formulier ingevuld met daarop thema’s, 

zorgen, vragen en ideeën. Er is ontzettend veel input gegeven op deze formulieren. De ruwe, 

niet-gecategoriseerde uitkomsten van de formulieren (geanonimiseerd) vindt u hier op de 

website. 

 De organisatie heeft deze input geclusterd in 5 thema’s. Binnen deze 5 thema's zijn de ideeën, 

zorgen en vragen onderverdeeld in een aantal onderwerpen. Het overzicht van de 5 thema’s en 

de onderwerpen per thema kunt u hier op de website bekijken. Dit overzicht is een samenvatting 

van de antwoorden die zijn ingevuld. Om overzicht te creëren en herhaling te voorkomen zijn 

niet alle antwoorden exact overgenomen. We hopen dat deze thema’s voor u als deelnemer 

herkenbaar zijn. 

Deelnemers ontvangen via de mail een korte vragenlijst waarin zij kunnen aangeven op welke 

thema’s zij vinden dat het burgerberaad moet verdiepen. Voor die thema’s worden voor de 

volgende bijeenkomst experts uitgenodigd om een presentatie te geven.  

Met 30 deelnemers door naar fase 2 

Op de formulieren kon iedereen aangeven of zij door wilden naar fase 2 van het burgerberaad. 

Uiteindelijk hebben 60 deelnemers zich hiervoor opgegeven. Om tot een groep van 30 

deelnemers te komen heeft wederom een loting plaats gevonden op basis van geslacht, leeftijd 

en woonsituatie. Deze deelnemers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan fase 2 van het 

burgerberaad. Zij zullen uiteindelijk tot een gezamenlijk advies komen wat wordt voorgelegd aan 

de gemeenteraad.  

De rest van de deelnemers van fase 1 zal tijdens het proces op de hoogte gehouden worden van 

de ontwikkelingen rondom fase 2 van het burgerberaad.  

https://duurzamestad.denhaag.nl/wp-content/uploads/2022/06/Ingevulde-Formulieren-Deelnemers-Fase-1-Laakkwartier.pdf
https://duurzamestad.denhaag.nl/wp-content/uploads/2022/06/Ingevulde-Formulieren-Deelnemers-Fase-1-Laakkwartier.pdf
https://duurzamestad.denhaag.nl/wp-content/uploads/2022/06/Themas-Uitkomsten-Formulieren-Fase-1-Laakkwartier.pdf

