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Onderwerp 
Afdoening Motie J.3 Inzetten op buurtopslag van elektriciteit en warmte 

  

  
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.3 Inzetten op 
buurtopslag van Elektriciteit en Warmte (RIS302657) aangenomen.  
 
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 
reduceren, 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 elektriciteitsopslag”, 
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 batterijen, 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. 
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Ter afdoening van de motie bericht het college u het volgende: 
 
Het college ziet kansen in de (buurt)opslag van elektriciteit en warmte. In de volgende 
programmabrief krijgt de opslag van elektriciteit en warmte (op buurtniveau) aandacht en wordt 
inzicht geboden hoe dit zal worden gefaciliteerd. 
 
Daarnaast wordt er 29 juni een werkconferentie voor bewonersinitiatieven georganiseerd. Deze 
conferentie maakt onderdeel uit van de gesprekken die we met de stad voeren over de energietransitie 
in onze stad. Bewoners die werken aan duurzame initiatieven in hun wijk, zijn uitgenodigd om hun 
plannen en ideeën met elkaar te delen. Doel daarvan is om elkaar te informeren, te leren van elkaar en 
om plannen en ideeën een stap verder te brengen. Daarbij wordt ingegaan op de uitgangspunten die 
bewonersinitiatieven belangrijk vinden bij de energietransitie en op de behoefte aan ondersteuning 
van bewonersinitiatieven om hun plannen uit te kunnen voeren. Buurtopslag van elektriciteit en 
warmte kan hier nadrukkelijk een onderdeel van zijn.  
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de wnd. secretaris de burgemeester 
 
Dineke ten Hoorn Boer Pauline Krikke 
 
 


