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Onderwerp 

Afdoening motie Start Energiebank Den Haag 

  

In de gemeenteraadsvergadering van 21 september 2017 hebben de gemeenteraadsleden de heer 

Grinwis en mevrouw Toeters bij de bespreking van het collegevoorstel Op weg naar een duurzame 

warmtevoorziening in 2040 (RIS297287) de motie ‘start Energiebank Den Haag’ (RIS297929) 

ingediend: 

 

constaterende dat in Nederland ruim 750.000 huishoudens moeite hebben om hun energierekening 

te betalen en er ook in Den Haag veel huishoudens zijn die hier moeite mee hebben; 

 

constaterende dat de Energiebank (www.energiebanknederland.nl) mensen helpt om hun 

energieverbruik omlaag te brengen en daarmee dus ook de energierekening; 

 

overwegende dat dit initiatief kan bijdragen aan een reductie van CO2 en dus bijdraagt aan een 

meer klimaatneutraal Den Haag; 

 

verzoekt het college aansluiting te zoeken bij dit initiatief en te onderzoeken of ook in Den Haag een 

energiebank actief kan worden. 

 

Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de 

afdoening van de motie. Op de motie reageren wij als volgt. 

 

De Energiebank heeft 3 doelstellingen: hulp bij bewustwording, hulp bij besparing en hulp bij de 

energierekening. Hieronder kunt u lezen hoe de gemeente Den Haag op dit moment deze 

doelstellingen vormgeeft. 

 

Voor houders van een Ooievaarspas is het mogelijk om via het Haagse E-team een energieadvies (door 

een huisbezoek van een energieadviseur) aan te vragen en een box (ter waarde van € 50, -) te 

ontvangen met energie besparende materialen zoals radiatorfolie of spaarlampen. De box biedt een 

keuzepakket dat aansluit bij de behoeften van verschillende doelgroepen. Zo zal een gezin met pubers 

een ander energieverbruik en behoefte kennen dan een alleenstaande oudere. De gemiddelde 

besparing kan oplopen tot € 250,00 per jaar. Het huisbezoek van de energieadviseur biedt hulp bij 

bewustwording en besparing. 
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Voor wat betreft hulp bij de energierekening is de gemeente vanuit het Schuldenlab070 met 

energieaanbieders in gesprek over het vereenvoudigen en goedkoper maken van overstappen of 

heraansluiting. Tevens bekijken we of we, bijvoorbeeld met slimme meters, meer inzicht kunnen geven 

in het energieverbruik zodat een jaarrekening geen onaangename verrassing meer oplevert. 

 

De combinatie van E-team en afspraken met energieleveranciers maakt dat het college in Den Haag al 

beleid voert met dezelfde doelstellingen als de Energiebank. Het aansluiten bij dit initiatief achten we 

daarom niet noodzakelijk. Wel volgen we de ontwikkelingen bij andere gemeenten. Initiatieven die een 

waardevolle aanvulling vormen op het huidige voorzieningenaanbod zullen, indien mogelijk, worden 

overgenomen. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Koen de Snoo Pauline Krikke 

 

 


