
50.000 DUURZAME WONINGEN IN 2022

Zo maken we van Den Haag de stad van Vrede, Recht en Duurzaamheid!

Meer weten? Kijk op denhaag.groenlinks.nl of 
facebook.com/groenlinksdenhaag. 

DEN HAAG

Een grote politieke meerderheid heeft de ambitie om als stad in 2030 klimaatneutraal te zijn. De ge-
meente moet daarom nu concrete stappen zetten door een duurzaamheidsfonds op te richten.

GroenLinks wil dit fonds gebruiken om 50.000 woningen energieneutraal te maken de komende vier 
jaar. Dat is twee keer zoveel als het huidige college nu voor ogen heeft. Hiermee kan Den Haag koploper 
worden op gebied van duurzaamheid.

Met het fonds kunnen huiseigenaren en huurders tegen gunstige voorwaarden geld lenen om wonin-
gen energieneutraal te maken. Denk hierbij aan dak- en vloerisolatie, dubbel glas, zonnepanelen en 
duurzame warmte. 

Het gaat om leningen die binnen maximaal 10 jaar afgelost worden. Het fonds blijft zichzelf dus steeds 
opnieuw vullen en omdat de gemeente garant staat, ligt er een aantrekkelijke positie voor maatschap-
pelijke beleggers.

GroenLinks reserveert 100 miljoen euro voor het duurzaamheidsfonds in haar verkiezingsprogramma. 
Dit bedrag moet aangevuld worden door het Rijk, de Europese Unie, woningbouwcorporaties, energie-
bedrijven, banken, institutionele beleggers en pensioenfondsen. De ambitie is om totaal op een fonds 
van 500 miljoen euro uit te komen.

De volgende wijken krijgen prioriteit: Escamp, Laak, Moerwijk en Spoorwijk. In deze wijken zijn veel hui-
zen er slecht aan toe. Veel woningen hebben schimmel- en vochtproblemen en de leefbaarheid staat 
onder grote druk in dit deel van Den Haag. 

Hagenaars met een laag inkomen krijgen voorrang. Zij zijn nu in verhouding het meest kwijt aan maan-
delijkse energiekosten en kunnen een lagere rekening het beste gebruiken. 

We maken niet alleen de huizen energiezuinig en comfortabel, we pakken ook meteen de straten aan. 
GroenLinks wil de komende vier jaar 15.000 extra bomen planten in Den Haag. Een groot deel van deze 
bomen planten we in Escamp, Laak, Moerwijk en Spoortwijk. Dit doen we in samenspraak met bewo-
ners, zij mogen beslissen waar extra groen komt. 

Het verduurzamen van woningen, levert naar schatting 5.000 nieuwe arbeidsplaatsen op de komende 
jaren. Samen met de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan gaan we mensen hiervoor opleiden en 
omscholen. Dit biedt kansen aan een grote groep mensen die nu geen werk kan vinden.


