
Unieke samenwerking: Green 
Citydeal EnergieRijk Den Haag
‘Haagse overheidsgebouwen uiterlijk  
in 2040 klimaatneutraal’

Uiterlijk in 2040 zijn de belangrijkste over-
heidsgebouwen in het centrumgebied van 

Den Haag klimaatneutraal. Dat is het doel van 
de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag. 

 
Op 27 september 2018 zetten staatssecretaris 

Raymond Knops van Binnenlandse Zaken  
en Koninkrijksrelaties, gedeputeerde  

Jeannette Baljeu van de provincie Zuid- 
Holland en wethouder Liesbeth van Tongeren 

van Den Haag hun handtekening onder 
deze unieke en uitdagende afspraak.

D e opgave om zowel gebouwen als de energie-

voorziening gebiedsgericht te verduurzamen in 

een stedelijk centrum is uniek. Niet eerder werkten 

drie bestuurslagen samen in een dergelijke gebieds-

gerichte operatie. Naast het Rijksvastgoedbedrijf, de 

provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag 

zijn ook andere publieke en private partijen betrok-

ken bij de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag. 

Staatssecretaris Knops: “De overheid is de grootste 

vastgoedeigenaar van Nederland. Met deze Green 

Citydeal nemen we onze verantwoordelijkheid in de 

energietransitie.” 

Samenwerking is essentieel
Volgens Knops is samenwerking cruciaal in deze 

opgave: “Zeker omdat we niet met één enkel gebouw 

aan de slag gaan, maar op gebiedsniveau kijken 

naar hoe het duurzamer kan.” Gedeputeerde van de 

provincie Zuid-Holland Jeannette Baljeu onderschrijft 

dat: “Door samen te werken ontstaat massa voor het 

opschalen van innovatieve oplossingen. Nieuwe be-

wezen technologie maken we klaar voor de markt.”

“Door samen te werken ontstaat massa voor het 
opschalen van innovatieve oplossingen.”
Jeannette Baljeu, gedeputeerde provincie Zuid-Holland

Uniek en uitdagend
Naast uniek is de Green Citydeal ook uitdagend. In 

het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat in 

2050 100% van de energievoorziening in Nederland 

duurzaam is. De Green Citydeal EnergieRijk Den Haag 

richt zich op klimaatneutrale gebouwen in 2040. “De 

urgentie van de energietransitie is groot”, stelt wethou-

der Liesbeth van Tongeren van Den Haag. “Energie-ef-

ficiency en schone energie vormen de toekomst van 
onze steden. Voor deze opgave zijn ondernemers, be-

woners en natuurlijk de bestuurlijke partners provincie, 

rijk en gemeente nodig die de handen ineenslaan.”

“Voor de energietransitie zijn bestuurlijke  
partners nodig die de handen ineenslaan.”
Liesbeth van Tongeren, wethouder Den Haag

Trias Territoria
De gebiedsgerichte aanpak van EnergieRijk Den Haag 

richt zich op drie thema’s, ‘Trias Territoria’ wordt dit 

genoemd. In de eerste plaats moet ervoor worden 

gezorgd dat overheidsgebouwen minder energie 

gebruiken. Dat kan onder meer met ‘smart building’ 

technieken. Daarnaast worden warmte-koudebronnen 

aan elkaar gekoppeld en geothermische bronnen 

ontwikkeld. Ten derde wordt de inkoop van energie 

steeds groener en lokaler. Wethouder Van Tongeren: 

“We geven een visitekaartje af in Den Haag. En sporen 

hiermee ook andere vastgoedeigenaren in de stad 

aan dit voorbeeld te volgen.”

“Met deze Green Citydeal nemen we onze ver-
antwoordelijkheid in de energietransitie”
Raymond Knops, staatssecretaris 

Inspiratie voor andere steden en 
vastgoedeigenaren
“De Green Citydeal moet uiteindelijk niet alleen in Den 

Haag haar vruchten afwerpen, maar ook in andere 

stedelijke gebieden”, zegt Jeannette Baljeu van de 

provincie. “We gaan succesvolle projecten realiseren 

die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen.” 

Waar gaat het om?
• Belangrijkste overheidsgebouwen in  

 het centrum van Den Haag

• > 1 miljoen m2 BVO

Wat is het doel?
• 65.000 GJ per jaar besparen

• Klimaatneutraal in 2040

• Een schaalbare en repeteerbare (gebieds-

gerichte) ‘samenwerkingsinfrastructuur’ 

ontwikkelen waarop ook andere gebouwen 

en woningen binnen Den Haag kunnen 

aansluiten én die ook in andere stedelijke 

gebieden toegepast kan worden.

Meer informatie:
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/ 

energierijkdenhaag
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