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Onderwerp 

Afdoening motie ‘Isolatiebrigades’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van het voorstel van het college inzake het Stedelijk Energieplan 

(RIS306869) op 16 december 2020 de door de heer Grinwis ingediende motie ‘Isolatiebrigades’ 

(RIS307416) aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• op dit moment meer dan de helft van de Haagse woningen een energielabel D of lager heeft1; 

• het isoleren van woningen de energievraag vermindert en de pieklast verlaagt. 

 

Overwegende, dat: 

• er al veel informatie beschikbaar is voor woningeigenaren en vve’s over het isoleren van 

woningen, waaronder op de website duurzamestad.denhaag.nl en via de Hou van je Huis-

punten; 

• op dit moment een proef wordt gehouden door de gemeente Den Haag waarbij de gemeente in 

gesprek gaat met vve’s in twee Haagse straten om collectief te isoleren; 

• deze actieve benadering door de gemeente een sleutel kan zijn in het bereiken van het grote 

peloton in plaats van, zoals nu veelal het geval is, alleen de kopgroep. 

 

Verzoekt het college: 

• deze aanpak uit te breiden en in de vorm van isolatiebrigades, gewapend met informatie over 

en mogelijkheden voor financiering en subsidies, onweerstaanbare offertes en een ontzorgende 

aanpak, de stad door te trekken en vve’s en individuele woningeigenaren ‘an offer they can’t 

refuse’ aan te bieden voor de isolatie van hun woningen. 

 
1 Staat van de Stad 2020, p. 89 
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad: 

 

Het college deelt de mening dat een werkwijze zoals in de motie aangeduid met ‘isolatiebrigades’ een 

kansrijke manier is om woningeigenaren aan te zetten tot het isoleren en verduurzamen van woningen. 

Dat was de voornaamste reden om de twee straataanpakken te starten waaraan ook in de motie wordt 

gerefereerd en waarin een vergelijkbare werkwijze wordt gehanteerd.  

 

Het vertrouwen in een dergelijke aanpak was ook de reden voor het college om een vergelijkbare maar 

nog bredere en wijkgerichte opzet op te nemen in het sociaal-economisch herstelplan (RIS306618). In 

de loop van 2021 verwacht het college ook nog op een andere plek in Den Haag met een dergelijke 

aanpak ervaring op te doen. De verwachting is hiermee te starten in Groene Energiewijken waar de 

gemeente met prioriteit aan de slag wil met isoleren van woningen.  

 

De twee straataanpakken zijn vanwege de coronacrisis helaas later gestart dan gepland, maar zijn 

sinds de tweede helft van 2020 op gang gekomen. Deze straataanpakken worden indien succesvol 

uitgebreid naar andere straten. De bredere wijkaanpak voor woningisolatie wordt momenteel 

voorbereid en start in het voorjaar van 2021, gevolgd door een soortgelijke aanpak elders in de stad. 

Telkens ligt daarbij de nadruk op persoonlijk contact, woningisolatie, informatievoorziening, 

financiering, subsidies, passende offertes en ruime ondersteuning voor VvE’s en individuele 

woningeigenaren.  

  

Op basis van de lessen en ervaringen uit deze acties in 2021, waarover de raad wanneer opportuun 

wordt geïnformeerd, overweegt het college een uitbreiding naar andere plekken in de stad. Daarover 

zal de raad geïnformeerd worden in de Programmabrief Duurzaamheid 2022. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


