
Vragen en antwoorden bijeenkomst 22 september 
Vragen en antwoorden n.a.v. presentatie Wesley Kisters, gemeente Den Haag, afdeling 

Energietransitie 

 

Welke factoren maakt dat het voor een bepaalde buurt al wel duidelijk is welke warmteoptie mogelijk is? 

De keuze voor een warmtepomp of warmtenet hangt vaak af van het type gebouw. Bij hoge gebouwen 

(appartementen) werkt een warmtenet beter. Wanneer je kijkt naar type bouw is een warmtepomp de beste 

oplossing. Andere buurten werkt een warmtenet beter, heeft met hoogte van gebouwen te maken 

(appartementen). In oudere buurten liggen al veel buizen/leidingen in de grond, dus weinig plek voor grote 

buizen. Bij vooroorlogse bouw moet er vaak veel geïsoleerd worden.  

 

Waar moet deze buurt rekening mee houden, wat kan hier wel? Omdat het steeds veranderd. 

Iedereen (huur en koop) kan nu al de basis op orde hebben: kleine maatregelen zoals radiatorfolie, tochtstrips, 

ledlampen. Grotere aanpassingen voor woningeigenaren/verhuurders: vloerisolatie ook voor 

verdiepingsvloeren, glasisolatie (min. HR++) dak isoleren, muren isoleren (van binnenuit). Zonnepanelen. 

Koken op inductie. 

 

Wat is een hybridewarmtepomp? 

Een hybride warmtepomp is een apparaat dat water verwarmt, bijvoorbeeld voor uw verwarming of douche. 

De naam ‘hybride’ wordt ook wel gebruikt omdat het een combinatie is van een elektrische warmtepomp en 

een hr-ketel op gas. Het warmtepompdeel doet het grootste deel van het werk. Als het buiten erg koud is (net 

boven het vriespunt) en de warmtepomp redt het niet alleen, dan springt de gasketel bij. Gemiddeld wordt 

ongeveer 80 procent van het water door de warmtepomp verwarmd, dat bespaart dus veel gas. Kan 40-60% 

van gas besparen. 

 

Hoe wordt er over 5 jaar voor gezorgd dat er meer informatie beschikbaar is/we meer weten?  

Is een moeilijke vraag om te beantwoorden: weten we dan al wel wat er in gele buurten gaat gebeuren (ook 

deze buurt), je kan ook niet in de hele stad tegelijk in de stad aan de slag. Vervolg traject van de TVW: er 

worden samen met belanghebbenden uitvoeringsplannen gemaakt: wat betekent het precies voor mijn 

wijk/woning. 

 

Op welke termijn kunnen de eerste uitvoeringsplannen worden uitgevoerd: wanneer gaat er concreet iets 

gebeuren?  

Het Rijk gaat instrumenten aan de gemeente geven (zoals wetgeving) om in bepaalde gebieden te stoppen we 

met leveren van gas (aanwijzingsbevoegdheid). Dit zal inwoners wel perspectief geven. Uiteraard moet er wel 

een alternatieve warmtebron beschikbaar zijn. 

 

Is de Transitievisiewarmte (TWV) een visie of zit er een verplichting aan?  

Nee Het is geen verplichting. Het is een visie van de gemeente over welke warmteoplossingen beschikbaar zijn 

voor welke wijk.  

 

Waarom zijn Laakkwartier en Spoorwijk geel gemarkeerd? 

Dit is omdat er voor deze wijken nog geen warmteoplossing door de gemeente is aangewezen. Wesley zal hier 

nog een uitgebreider schriftelijk antwoord op geven, wat op de website wordt geplaatst.  

 

Is het echt verstandig om nu voor hybride warmtepomp te kiezen als gas er toch over 5 jaar uit gaat? 

Ja is absoluut nu een goed idee. Als de wetgeving er voor zorgt dat je bijvoorbeeld pas over acht jaar van het 

gas af gaat, dan heb je tot die tijd toch heel veel gas bespaart. 



De TVW gaat nu vooral over warmteoplossingen. Maar is (ver)koelen ook een onderdeel van de TVW?  

Nee, maar dat zou wel een onderdeel van de TVW moeten worden. 

 

Komt er in dit gebied definitief geen warmtenet?  

Dat is nog niet bekend, allebei de opties (warmtenet/warmtepomp) liggen nog open. 

 

Vragen en antwoorden n.a.v. presentatie Josh Geuze, gemeente Den Haag, afdeling Wonen 

 

Er is een breed aanbod. Hoe vinden de mensen jullie (minima)? Wat adviseer je ons? Wat heb je nodig van 

ons om de gemeenteraad goed te kunnen adviseren?  

Zorg dat stad brede hulp niet overal land, we hadden het eerst over koplopers. Nu is noodzaak zo hoog, we 

willen de woningen met slechte labels niet meer, te veel hoge kosten. Mensen in die wijken weten subsidie 

niet te vinden. Komt vooral problematiek van VvE’s, te weinig geld in kas. Als je al veel andere problemen hebt 

dan heb je weinig tijd/kennis om dit op te pakken/uit te zoeken. Je hebt mensen nodig die je daarbij 

begeleiden. 

Nodig: gerichte wijkaanpakken, wat is er voor individuele bewoners nodig om wel stappen in te gaan zetten.  

 

Hebben jullie 1 loket? 

Hou van je huis, is het gemeentelijke programma. Veel externe partijen die ons helpen en adviseren. 

Telefoonnummer ‘Hou van je Huis’:  (070) 353 99 31 en (070) 353 32 81.  

 

Coördineren jullie ook zaken met Welstandscommissie?  

Ja daar bemiddelen we ook in. Het gaat dan om beschermde stadsgezichten en monumenten. Verduurzaming 

en welstand zijn wel 2 botsende belangen bij de gemeente maar we werken er hard aan om daar goed mee om 

gaan. In het nieuwe Coalitieakkoord staat dat er gezocht wordt naar verruiming van de welstandsnormen. 

 

Zijn er met particuliere verhuurders afspraken over verduurzaming zoals bij woningcorporaties? 

Antwoord: Nee, die zijn er helaas niet. Er is wel contact met hele grote particuliere verhuurders.  

 

Wat bedoel je met de voorraad van woningcorporaties? 

Dat zijn alle woningen die in bezit zijn van corporaties. 

 

Zijn er maatregelen om het opkopen sociale woningen tegen te gaan? Is dat relevant? 

Is niet waarschijnlijk, er mag geen sociale huur verdwijnen. Als het wel verdwijnt hoe zit het dan met 

verduurzaming. 

 

Welke wetgeving/verplichtingen vanuit het Rijk en gemeente zijn er al of in de maak richting verhuurders 
met betrekking tot label E, F of G? 
Landelijk zijn er afspraken gemaakt met de corporaties dat er geen EFG woningen in 2028 meer in hun bezit 
mogen zijn. Voor particuliere verhuurders gaat een landelijke wetgeving gelden waarbij ze geen woningen 
meer mogen verhuren met een label E, F of G per 2030. Dergelijke verplichtingen kunnen alleen landelijk 
bepaald worden. Wel wordt er gewerkt aan ‘Goed verhuurderschap’, waarbij wellicht ook iets van 
verplichtingen in kunnen worden gebouwd.  

 

Vragen en antwoorden n.a.v. presentatie Anouk van Santen, Duurzaam Den Haag 

 

Zijn tuintjes rondom ondergrondse containers ook geschikt voor op je dak/uitbouw? 

Ja, dat kan zeker, of een groen dak van sedum aanleggen. 

 

https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/hou-van-je-huis/


Werkt de gemeente met MyCleancityapp? 

Beheerders van de tuintjes rondom de ondergrondse containers gebruiken die inderdaad. Aanvulling 

deelnemer: MyCleancityapp werkt sneller dan Beterbuitenapp van de gemeente. 

 

Vraag: zoeken jullie nog locaties voor de energie coöperatie in Laak Centraal? 

Ja die zoeken we zeker! Neem daarvoor contact op met Duurzaam Den Haag. 

 

Hoe werkt het als je je wilt aansluiten bij een coöperatie? 

Antwoord: neem dan contact op met Anouk van Santen van Duurzaam Den Haag 

 

Hoe kan ik helpen? 

Neem dan contact op met Anouk van Santen van Duurzaam Den Haag 

 

Vragen en antwoorden n.a.v. presentatie Caroline de Keijzer, gemeente Den Haag, 

stadsdeel Laak  

 

Hoe bereik je mensen die net buiten doelgroep (geen minima) vallen. Die de gemeente niet durven te 

bellen? 

Duurzaam Den Haag geeft aan dat zij verschillende manieren hebben om bewoners te bereiken. Caroline 

antwoordt dat de gemeente ook van plan is om met mobiele informatiepunten de wijk in te gaan.  

 


