
 

 

  

 

 

Uitnodiging  

Ronde tafel bijeenkomst 

met Haagse woningcorporaties, huurders en raadsleden 

 

             Energiebesparing in de Haagse huursector:  
van prestatieafspraken naar uitvoering 

 
Maandagavond 9 november 2015 

20.00-22.00u (inloop vanaf 19.30u) 
locatie: Theater Dakota (Studio), Zuidlarenstraat 57, Den Haag 

Organisatie: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) i.s.m. de Woonbond 
(Zie onder voor aanmelden, nadere informatie Stook je rijk en programma) 

 
Bij de Stook je rijk-bijeenkomst bespreken de Haagse woningcorporaties, huurdersverenigingen en 
raadsleden samen de vorderingen, knelpunten en oplossingen om energiebesparing in de Haagse 
huursector te versnellen. Verduurzaming van de woningvoorraad van woningcorporaties blijft hoog op de 
agenda staan. Het Energieakkoord vraagt om een lokale aanpak waarbij woningcorporaties, 
huurdersverenigingen en de gemeente afspraken maken over energiebesparing. Dat is ook vastgelegd in 
de nieuwe Woningwet. Den Haag heeft in samenspraak begin 2015 een nieuwe Volkshuisvestelijke Agenda 
(VHA)  opgesteld met een belangrijke rol voor verduurzaming en betaalbaarheid van corporatiewoningen. 
Woningcorporaties hebben hun inzet op tafel gelegd. Huurdersorganisaties worden gehoord. De 
gemeenteraad moet besluiten over nieuwe prestatieafspraken en over een uitvoeringsprogramma. 
Een gezamenlijke aanpak is nodig in tijden van financiële krapte. Woonlasten als huur en energie blijven 
een groot deel van het budget van huurders uitmaken, ‘energiearmoede’ heeft zijn intrede gemaakt. Goed 
geïsoleerde huurwoningen dragen bij aan acceptabele woonlasten en meer comfort. En zorgen voor een 
lager gebruik van fossiele energie en uitstoot van CO2. Maar ook gedrag speelt een belangrijke rol. 
Waar staan we, na Stook je rijk van 14 oktober 2014 en de opgestelde Haagse plannen? 
Vragen voor de ronde tafel van 9 november 2015: 

 Worden de energiedoelen voor 2020 uit het Energieakkoord gehaald? Op welke wijze kunnen de 
drie partijen de doelen voor duurzaamheid, financiering van de maatregelen en betaalbaarheid 
voor de huurders goed bijeen brengen en houden?  

 Hoe stellen we de goede prioriteiten in de uitvoering? Rol van duurzaam voorraadbeheer? 
 Op welke wijze blijven de huurdersorganisaties betrokken bij de afspraken en de uitvoering? 
 Afspraken maken met en voorlichten van huurders in concrete projecten: hoe werk je daarin samen 

om tot goede uitvoering te komen? 

 
De bijeenkomst staat onder leiding van milieujournalist Michel Jehae. 
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Aanmelden en informatie 
Er zijn geen kosten aan verbonden, aanmelden is verplicht. U kunt zich aanmelden via een mail naar: 
info@milieufederatie.nl . 
Contactpersoon : Bert Bakker, NMZH, 070-3040114.  

 
Informatie Stook je rijk en Trofee 2015 
Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks van  rondetafelgesprekken door heel Nederland en is onderdeel van 
het project Stook je rijk. Zie www.stookjerijk.nl .  Goede voorbeelden van huurdersverenigingen, woningcorporaties 
en wethouders die zich inzetten voor energiebesparing in de huursector dingen mee naar de landelijke Stook je rijk 
Trofee. Net zoals vorig jaar worden de Trofee`s uitgereikt, aan de meest ambitieuze wethouder, corporatie, 

huurdersvereniging en de beste samenwerking. tijdens de landelijke slotbijeenkomst op woensdag 25 
november 2015 (18.00-20.30 uur) te Utrecht (stadskantoor). Noteer deze datum in uw agenda.     

 

Programma – Stook je rijk Den Haag – 9 november 2015 
19.30 uur zaal open (koffie/thee) 

 
20.00 uur   Opening : o.a. interview met Alex Ouwehand, directeur  NMZH 

                    
20.10 uur Woonlasten, energiearmoede en oplossingen: Woonbond 
 
20.20 uur Vinger aan de pols: NMZH.  

Wat zijn de energieprestaties in de Haagse huursector (Haag Wonen, Staedion, Vestia) in de 
afgelopen jaren?  
Een overzicht op basis van de landelijke monitor (SHAERE) van Aedes, monitoring en 
vernieuwing Haagse prestatieafspraken, jaarverslagen en biedingen woningcorporaties bij 
de VHA. 
          

20.30 uur        Uitvoering van afspraken over verduurzaming van de Haagse sociale huurwoningen 
  door Joris Wijsmuller, wethouder Wonen en Duurzaamheid.  
  
20.40 uur       Rondetafelgesprekken - en discussie met de zaal 

Met Haagse woningcorporaties (HaagWonen, Staedion, Vestia), huurdersverenigingen en 
raadsleden. Over de vorderingen bij energiebesparing (wat gaat goed en wat niet), de 
Volkshuisvestelijke Agenda, de nieuwe prestatieafspraken en vooral de uitvoering. Op weg 
naar een nieuw elan (“woonpact”)? 
Prioriteiten in de uitvoering: plannen en aanpak van de woningcorporaties, inzet 

meerjarenplanning (duurzaam voorraadbeheer), knelpunten en oplossingen bij de 
financiering en woonlasten voor huurders. 
Samenwerking tussen huurders (verenigingen en bewonerscommissies) en corporaties bij 
het maken en uitvoeren van concrete projecten (incl. voorlichting gedrag).  
Afspraken het volgen van resultaten en zoeken van oplossingen bij knelpunten (jaarlijkse 
monitoring: rol gemeenteraad). Vormgeving driepartijen-overleg. 
       

21.50 uur Conclusies over de afspraken en uitvoering in Den Haag 
 
22.00 uur        Drankje                                        
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