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Breed verzet tegen vieze Warmterotonde

DEN HAAG, 15 juni 2016 - Verschillende Haagse politieke partijen en burgerbeweging Den 
Haag Fossielvrij protesteren vanavond  voor aanvang van een vergadering van de 
Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) tegen een miljardeninvestering in de 
'warmterotonde'. Zij willen dat de warmterotonde wordt geschrapt uit de 
investeringsplannen van de MRDH.

De Metropoolregio staat op het punt om miljarden te verspelen met een investering in de 
zogenaamd duurzame warmterotonde. De warmterotonde zou fossiele restwarmte gaan 
rondpompen. Warmte van kolen en olie dus. Dat is pure geldverspilling nu fossiele brandstof links 
en rechts wordt ingehaald door schone energie van de wind en de zon.  Bovendien blijft Den Haag 
met een achterhaald warmtenet langer afhankelijk van fossiele energie, terwijl de stad nog maar 
weinig tijd heeft om te voldoen aan de klimaatdoelstelling. 

Warmterotonde nu al achterhaald
“De warmterotonde is een nieuw verdienmodel voor de fossiele industrie,” aldus Joeri Oudshoorn 
van de Haagse Stadspartij. “De ontwikkelingen in écht schone energie gaan zo snel, die 
warmterotonde is al ouderwets voordat ‘ie geopend wordt,” zegt Christine Teunissen van de Partij 
voor de Dieren Den Haag. GroenLinks-raadslid Arjen Kapteijns: “Dat we restwarmte meer moeten 
gaan benutten is volstrekt logisch, maar ik zie veel meer in lokale oplossingen.”

Peperduur
De pijpleidingen die de fossiele warmte van de haven naar de steden moeten brengen,  kosten 
450 miljoen euro. Om met die vieze warmte huizen te bereiken, is nog eens 4  miljard extra nodig. 

Zonde van het geld, zonde van de tijd
Ook onder bewoners groeit het verzet tegen de warmterotonde. Burgerbeweging Den Haag Fos-
sielvrij noemt de warmterotonde een fossiel plan, gebaseerd op een industrie die al in afbouw is. 
“De warmterotonde slokt een heel groot deel op van het regionale investeringsbudget. Alle miljar-
den die naar fossiele projecten stromen, gaat niet naar échte oplossingen voor het klimaatpro-
bleem. Investeren in een doodlopende weg is niet alleen zonde van het geld, het is vooral ook zon-
de van de tijd. Want de komende 5 jaar zijn doorslaggevend of we de opwarming van de aarde 
kunnen stoppen bij 1,5 graden. Als de metropoolregio inzet op de warmterotonde, is dat gokken 
met de aarde.”

Gokje wagen?
De vergadering van de Metropoolregio gaat over het regionaal investeringsplan. Hier worden de 
budgetten verdeeld voor de komende tijd. Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, GroenLInks 
en Den Haag Fossielvrij wachten de genodigden op met flyers en dagen ze uit voor een spelletje 
gokken: Rad van Fortuin. Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren hebben spreektijd gevraagd 
om tijdens de vergadering hun bezwaren te noemen. 

Verzet door gemeenteraad
Ook in de Haagse gemeenteraad is sprake van groeiend verzet tegen de vieze warmterotonde. Op
19 mei werd het voorstel om de rotonde te schrappen van de lijst van prioritaire 
investeringsprojecten van links tot rechts met tweederde meerderheid aangenomen. 

Over Den Haag Fossielvrij
Den Haag Fossielvrij is een lokale groep binnen de wereldwijde burgerbeweging Fossil Free. We 
willen de energietransitie versnellen, om de opwarming van de aarde te stoppen bij 1,5 graden. We
vragen gemeente Den Haag - als residentie en internationale stad van vrede en recht- om alles op 
alles te zetten voor een fossielvrije toekomst.


