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10 november 2020 

Geacht bestuur, 
 
Voor een oudere wijk als het Statenkwartier is de energietransitie ingewikkeld. 
Veel verschillende typen huizen, vaak groot en nog slecht geïsoleerd, in eigendom van 
individuele eigenaren met uiteenlopende financiële draagkracht. 
 
Een eenduidig beste oplossing voor een meer duurzame energievoorziening is er niet. 
De techniek ontwikkelt zich razendsnel. Ook financieel en politiek zijn de opties nog volop 
in beweging. De gevolgen op lange termijn zijn onduidelijk. Nu kiezen betekent dat je je 
vastlegt voor de lange termijn, onder vrijwel uitsluiten van andere opties. 
 
Natuurlijk dragen we het klimaat een warm hart toe. Zelfs als we daarvoor op termijn van 
het aardgas zouden moeten. Maar het is niet wijs om nu overhaast te kiezen uit enkele 
experimentele alternatieven die volop kinderziekten hebben en waarvan het 
milieuvoordeel ongewis is. 
 
Dus eerst met (lopend landelijk) onderzoek de beste oplossing in beeld brengen. 
Een energievoorziening die past bij de kenmerken van onze wijk en die betaalbaar, 
betrouwbaar, comfortabel en duurzaam is voor de lange termijn. Tot die beschikbaar is, 
houden we relatief schoon aardgas. En waar mogelijk komen we individueel in actie via 
bijvoorbeeld isolatie van ons huis, zonnepanelen en een groen dak. Of we schakelen over 
op elektrisch koken en nemen afscheid van houtkachels en open haarden. 
 
Bewoners van het Statenkwartier met deze genuanceerde kijk op een duurzamer 
energievoorziening zijn niet vertegenwoordigd in het project Statenwarmte. Daarin werkt 
een select clubje wijkbewoners samen met de gemeente aan een Wijk Energie Plan dat 
haastige en experimentele verduurzaming voorstaat, met name via een warmtenet. 
 
In een recente wijkbrede meningspeiling met maar liefst 1253 respondenten heeft een 
overweldigende meerderheid van bijna 80% de voorstellen van Statenwarmte afgewezen. 
Toch gaat Statenwarmte stug door met haar Wijk Energie Plan “namens de wijk”. 
 
Bij herhaling hebben wij uw bestuur verzocht om Statenwarmte af te stoppen en 
publiekelijk afstand te nemen van al haar uitingen. Tot nu toe weigert u dat. Dat gaat ten 
koste van het (toekomstig) woon- en leefklimaat in de wijk, dat u conform artikel 3 van de 
statuten van het wijkoverleg zou moeten bevorderen. 
 
Daarom vragen wij u overeenkomstig artikel 10 lid 2 van de statuten van Stichting 
Wijkoverleg Statenkwartier om binnen 1 maand na dagtekening van deze, door tenminste 
25 bewoners van het Statenkwartier ondertekende brief, een wijkvergadering op zo kort 
mogelijke termijn, bijeen te roepen ter bespreking van uw handelen in deze. 
Bijgaand een voorstel ter integrale agendering voor deze vergadering. 
 
Hoogachtend, 



VOORSTEL VOOR DE WIJKVERGADERING 
 
De vergadering besluit dat het bestuur onderstaand standpunt in de toekomst gevraagd en 
ongevraagd uitdraagt en de realisatie ervan actief bevordert, bijvoorbeeld in de richting 
van de vereniging Buurtenergie Statenkwartier (BES), activistencollectief Statenwarmte en 
de gemeente Den Haag. 
 
1. Voor een oudere wijk als het Statenkwartier is de energietransitie ingewikkeld. 

Veel verschillende typen huizen, vaak groot en nog slecht geïsoleerd, in eigendom van 
individuele eigenaren met uiteenlopende financiële draagkracht. 

 
2. Een eenduidig beste oplossing voor een meer duurzame energievoorziening is er niet. 

De techniek ontwikkelt zich razendsnel. Ook financieel en politiek zijn de opties nog 
volop in beweging. De gevolgen op lange termijn zijn onduidelijk. Nu kiezen betekent 
dat je je vastlegt voor de lange termijn, onder vrijwel uitsluiten van andere opties. 

 
3. Natuurlijk dragen we het klimaat een warm hart toe. Zelfs als we daarvoor op termijn 

van het aardgas zouden moeten. Maar het is niet wijs om nu overhaast te kiezen uit 
enkele experimentele alternatieven die volop kinderziekten hebben en waarvan het 
milieuvoordeel ongewis is. 

 
4. Dus eerst met (lopend landelijk) onderzoek de beste oplossing in beeld brengen. 

Een energievoorziening die past bij de kenmerken van onze wijk en die betaalbaar, 
betrouwbaar, comfortabel en duurzaam is voor de lange termijn. Tot die beschikbaar is, 
houden we relatief schoon aardgas. En waar mogelijk komen we individueel in actie via 
bijvoorbeeld isolatie van ons huis, zonnepanelen en een groen dak. Of we schakelen 
over op elektrisch koken en nemen afscheid van houtkachels en open haarden. 

 
5. Bewoners van het Statenkwartier met deze genuanceerde kijk op een duurzamer 

energievoorziening zijn niet vertegenwoordigd in het project Statenwarmte. Daarin 
werkt een select clubje wijkbewoners samen met de gemeente aan een Wijk Energie 
Plan dat haastige en experimentele verduurzaming voorstaat, met name via een 
warmtenet. 

 
6. In een recente wijkbrede meningspeiling met maar liefst 1253 respondenten heeft een 

overweldigende meerderheid van bijna 80% de koers en voorstellen van Statenwarmte 
afgewezen. 

 
Dit betekent in ieder geval onder meer: 

 
 Terstond publiekelijk afstand nemen, in het bijzonder richting de gemeente Den 

Haag, van een door of in samenwerking met Statenwarmte opgesteld Wijk Energie 
Plan of enig document of bijdrage daaraan van Statenwarmte dat op enigerlei wijze 
zou kunnen worden opgevat als een Wijk Energie Plan of bijdrage daaraan. 
 

 Terstond publiekelijk uitdragen, in het bijzonder richting de gemeente Den Haag, 
dat het Statenkwartier niet 1 van de 10 zogenaamde Groene Energiewijken wenst 
te zijn, voor zover dat betekent dat de wijk voorop loopt in het afsluiten van aardgas 
ten gunste van experimentele alternatieve energiebronnen. 


