
  GEMEENTERAAD  

  

Stuknummer:       

    
Uitslag stemming:    

 

Pagina 1 van 2 
 

RIS-nummer:       

 

Motie: inzetten op buurtopslag van elektriciteit en warmte 

Indiener: Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP  

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 mei 2019, ter bespreking van het 

Voorstel van het college inzake Kadernota Duurzaamheid (RIS301829), 

 

constaterende, dat:  

 Haagse burgers middels zonnepanelen, zonnecollectoren en warmtepompen de mogelijkheid 

hebben om zelf duurzame elektriciteit en warmte op te wekken en zo hun CO2-uitstoot flink te 

reduceren1, maar dat het lastig is deze energie voor eigen gebruik op te slaan; 

 het college naar aanleiding van de eerder aangenomen motie “slimmere energieopslag” 

(RIS297507) verschillende pilots heeft lopen op het gebied van slimmere elektriciteitsopslag2, 

maar er bij deze pilots nog weinig of geen gebruik wordt gemaakt van systemen waarmee 

inwoners hun eigen opgewekte stroom en warmte zelf kunnen opslaan om op een later tijdstip 

te gebruiken; 

  

overwegende, dat:  

 duurzaam opgewekte energie zo goed mogelijk benut dient te worden en dat daarbij voldoende 

opslagmogelijkheden, ook voor bewoners en buurten, essentieel zijn om de energietransitie tot 

een succes te maken; 

 huidige experimenten met opslag van duurzame elektriciteit met behulp van buurtbatterijen 

en/of thuisbatterijen, sterk gedaalde kosten van batterijen3, en grootschalige toepassing van 

warmte/koude-opslag (WKO) voor kantoren, woontorens en appartementsgebouwen laten 

zien dat energieopslag technisch en economisch steeds haalbaarder wordt; 

 er voor energieopslag een duidelijkheid nodig is die helder maakt hoe collectieve opslag van 

elektriciteit en warmte op buurtniveau gefaciliteerd en gerealiseerd kan worden; 

      

verzoekt het college: 

 in de eerstvolgende programmabrief nadrukkelijk aandacht te geven aan de opslag van 

elektriciteit en warmte (op buurtniveau) en inzicht te bieden hoe dit zal worden gefaciliteerd, 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Pieter Grinwis   Joris Wijsmuller Robert Barker  Janneke Holman  

ChristenUnie/SGP  Haagse Stadspartij Partij voor de Dieren PvdA 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-

water/zonneboiler/#boilerofpanelen. 
2
 RIS 297507. 

3
 https://about.bnef.com/blog/behind-scenes-take-lithium-ion-battery-prices/. 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/zonneboiler/#boilerofpanelen
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/zonneboiler/#boilerofpanelen
https://about.bnef.com/blog/behind-scenes-take-lithium-ion-battery-prices/
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