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Onderwerp 
Afdoening Motie J1: Actief stimuleren lokale warmtebronnen 

  

   
Uw raad heeft bij de bespreking van het Voorstel van het college inzake de Kadernota Duurzaamheid 
(RIS301829) op 16 mei 2019 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie J.1 “Actief 
stimuleren van lokale warmtebronnen” (RIS302655) aangenomen.  
 
De motie luidt als volgt:  
 
constaterende, dat:  

 
• er in den Haag veel CO2-neutrale/arme lage temperatuur bronnen zijn die zeer geschikt zijn 

voor inzet in de gebouwde omgeving;  
 

• het college deze lokale hernieuwbare bronnen wil benutten en ontwikkelen, en initiatieven 
hiertoe altijd voorrang dienen te krijgen op restwarmte van buiten de stad, aldus het 
coalitieakkoord;  

 
overwegende, dat:  

 
• lage temperatuurverwarming zowel wat betreft herkomst als energieverlies duurzamer is dan 

hoge temperatuurverwarming;  
 

• de geraamde capaciteit van de geïnventariseerde lokale warmtebronnen voldoende kan zijn 
voor het dekken van 85-90% van de Haagse vraag naar basislast, en de theoretische potentie 
van de bronnen veel ruimer is;  
 

• het gebruiken van lokale lage temperatuurverwarming daarmee een belangrijk onderdeel zal 
zijn van de transitie naar een duurzame Haagse warmtevoorziening;  

 
verzoekt het college:  

 
• in de aangekondigde warmtestrategie duidelijk te maken hoe de ontwikkeling van lokale lage 

temperatuurbronnen en -warmtesystemen zal worden gestimuleerd en gefaciliteerd en hoe deze 
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lokale warmte toegang kan krijgen tot (nieuwe) transport- en distributiesystemen,  
 
Ter afdoening van de motie bericht het college u het volgende: 
  
In het Stedelijk energietransitieplan zal duidelijk worden gemaakt hoe de ontwikkeling van lokale lage 
temperatuurbronnen en -warmtesystemen zal worden gestimuleerd en gefaciliteerd en hoe deze lokale 
warmte toegang kan krijgen tot (nieuwe) transport- en distributiesystemen. 
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  
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