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Welkom 
Samen naar een klimaatneutraal 

Mariahoeve  



Deze presentatie 

 Doel bijeenkomst: toelichten en dialoog 

 Ambities gemeente Den Haag  

 Waarom Mariahoeve als pilotwijk 

 Wat willen we bereiken voor Mariahoeve 

 Aanpak 

 Indicatieve planning 

 Bespreekpunten: hoe we gaan dit samen aanpakken? 
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Ambities gemeente Den Haag 
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Waarom van aardgas af? 

 2050: Nederland aardgasvrij 

 Klimaatverandering leidt tot 

extremere weersomstandigheden 

 CO2 uitstoot met 

klimaatverandering als gevolg, 

stijging zeespiegel.  

 Aardgaswinning in Groningen 

wordt stapsgewijs afgebouwd 
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Ambitie Den Haag  

 Alle gebouwen Klimaatneutraal in 2040. 

 

 Komende 5 jaar 25.000 á 30.000 woningen en 5000 

bedrijfspanden klimaatneutraal /  aardgasvrij maken. Overgaan op 

energie uit zon, wind, water of aarde. 

 

 Starten in 10 focuswijken, waarvan 3 door de gemeente 

getrokken: Mariahoeve, Zuidwest DH, De Binckhorst.  
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Wat doet de gemeente? (1) 
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 Laten onderzoeken van mogelijke duurzame 

energievoorzieningen.  

 

 Overleggen met marktpartijen over aanleg infrastructuur en 

energiebronnen. 

 

 Overleggen met het Rijk en andere overheden over regelgeving 

en financiële middelen. 

 

 Zorgen voor onderwijs en werkgelegenheid 

 

 

 



Wat doet de gemeente (2)?  
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 Inzet energiescans 
 

 Hou van je huis 
 

 Subsidieregelingen 
 

 VvE-balie 
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Mariahoeve als focuswijk 



Waarom starten in Mariahoeve?  
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 gasnet door Stedin moet binnen 5-10 jaar worden 

vervangen 

 

 Veel gestapelde bouw uit jaren 60 

 



Wat is er mogelijk? 

Verschillende oplossingen mogelijk: 

  hoge temperatuuroplossingen, zoals geothermie 

en restwarmte.  

Lage temperatuur, zoals Warmte Koude Opslag 

(WKO)  

 Individuele oplossingen, zoals warmtepomp. 

Collectieve oplossingen, zoals warmtenet.  
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Wat kunt u zelf al doen? 

11 

 Energie besparen 

 

 Isoleren 

 

 Zonne energie 

 

 Inductie koken 

  

 



Wat willen we bereiken?  
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Duurzaam en betaalbaar alternatief voor gas 

ontwikkelen 

 Doelstelling pilot: samen met de wijk 

komen tot duurzame en betaalbare 

alternatieven voor gas  

 Haalbaarheid van alternatieven 

onderzoeken 

 Samen werken aan ontwikkelen van 

collectieve oplossingen die (wellicht) 

duurzamer en goedkoper zijn dan 

individuele oplossingen 
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Gezamenlijk kader 
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Energietransitie

Corporatie VVE’s Bedrijven Burgers

Collectieve oplossingen

Individuele oplossingen

Besluitvorming en Afwegingskader 
(haalbaar en maakbaar) 

C1 C2
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Hoe pakken we dat samen 

aan?  
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Wat doen we samen in Mariahoeve? 
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 Samen met een aantal VvE’s,  bewonersinitiatieven, bedrijven en 

corporaties haalbaarheid onderzoeken  

 

 Informeren en betrekken van alle bewoners en bedrijven 

  

 Ondersteunen van wijkinitiatieven   

 

 



Haalbaarheid 

 Financiële haalbaarheid van oplossingen:  

 - Bekijken of ontwikkelen van duurzaam alternatief voor gas financieel 

haalbaar is (onder welke randvoorwaarden) 

- Vergelijken haalbaarheid van verschillende oplossingen, ook met het 

grijze alternatief 

 

 Mate van duurzaamheid oplossing 

 Gezamenlijke gesprek aangaan: wat vindt Mariahoeve belangrijk 
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Stappen tot zomer 2018 

 Investeringsagenda verduurzaming Mariahoeve: inventariseren 

van verduurzamingsplannen in de wijk + timing 

vervangingsinvesteringen huidige energievoorziening (gas) 

 Randvoorwaarden Mariahoeve t.a.v. verduurzaming in kaart 

brengen: betaalbaar, duurzaam, wat te kiezen hebben…. 

 Communicatiestrategie opstellen 

 Eerste haalbaarheidsberekeningen maken   

 Zomer: eerste beelden haalbaarheid & vervolgaanpak afronden 

18 



Indicatieve vervolgplanning 

2018 / 2019:  

- maken plan van aanpak met inwoners en bedrijven. 

- Voorbereidingen treffen voor alternatieve energievoorzieningen: 

praktisch: isoleren, koken op inductie. energie besparen 

- Verder uitwerken mogelijkheden Mariahoeve  

 

2020 / 2021: start duurzame energievoorzieningen  

2023/ 2024: Start Realisatie van het gas af 
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Vragen  
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Bewoners - bespreekpunten 

Gemeente en een aantal bewonersinitiatieven werken samen : 

• Hoe kijkt u aan  tegen het vraagstuk van de energietransitie? 

• wat zijn voor u redenen om op duurzame energie over te gaan? 

• Wat verwacht u van de gemeente?  

• Hoe kunnen we u helpen uw buurt  klimaatneutraal te maken? 

• Wat voor tips heeft u voor andere inwoners van Mariahoeve? 
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