
Oproep aan wijkbewoners in Mariahoeve: doe mee met de sociale energiecoöperatie 
De Groene Smaragd in oprichting!

De meeste inwoners van Mariahoeve zullen al bekend zijn met de energietransitie. 
Tegelijkertijd is het ook nog altijd een beetje een “ver van mijn bed show”. Door de 
problemen met de hoge gasprijzen als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne kwam 
het thema energie recentelijk voor een groot aantal bewoners van de wijk plots een stuk 
dichterbij.

Wat houdt de energietransitie in? We moeten overgaan op andere vormen van energie en 
daardoor minder CO2 uitstoten. Dat is ook het uitgangspunt van het nationale 
klimaatakkoord: niet enkel energie besparen, maar juist ook minder fossiele energie 
gebruiken. Inmiddels zijn gas en stroom (vanwege de link met de gasprijs) duur geworden 
en brengen de hoge fossiele energieprijzen onze samenleving in de problemen. 
Tegelijkertijd is hierdoor ook het bewustzijn gegroeid om niet meer al te zeer afhankelijk te 
zijn van gas en olie uit het buitenland. Daardoor wordt er nu nog meer dan eerst nagedacht 
over maatregelen om te bezuinigen en besluiten we om in versneld tempo op alternatieve 
voorzieningen over te gaan. Alleen blijft het nemen van verduurzamingsmaatregelen een 
kostbare aangelegenheid. Heb je geen geld, dan kun je geen maatregelen nemen en dus 
ook niet van de subsidies gebruik maken.
Dat moet dus anders!

Coöperaties zijn al een lang bestaande vorm van samenwerking. De Rabobank is er uit 
ontstaan. Campina, bekend van de melk, is ook een voorbeeld van een coöperatie. Ook 
voor stroom en (beperkt) voor warmte verenigen kleinere partijen zich. Er zijn inmiddels 
verschillende duurzame initiatieven in Den Haag. In Mariahoeve hebben een aantal 
investeerders verenigd in de coöperatie Groen Hofzicht zonnepanelen gelegd op het dak van 
de Aegon; de opbrengsten van deze panelen komen nu ten goede aan deze investeerders. Er 
is nog volop ruimte voor nieuwe initiatieven, waarbij bij voorkeur zoveel mogelijk 
wijkbewoners van zelf en dichtbij huis opgewekte stroom zouden moeten kunnen 
profiteren.

Een van de initiatieven die probeert de hele wijk te helpen verduurzamen en te laten 
meeprofiteren van de energietransitie is de sociale energiecoöperatie Groene Smaragd 
Energiecoöperatie in oprichting (i.o). Een energiecoöperatie beperkt zich niet tot het 
opwekken van stroom of warmte, maar adviseert ook over te nemen maatregelen via 
energiecoaches en helpt met het collectief aanschaffen van middelen. Groene Smaragd richt 
zich tot privé personen eigenaren en huurders, maar ook VvE’s en hun besturen. VvE’s 
spelen een belangrijke rol want kunnen hun daken ter beschikking stellen om stroom op te 
wekken (dat kan met subsidie vanuit de provincie).  Het doel is om samen te bepalen hoe 
we stroom en warmte willen hebben en ook wat het kost. Meld u aan en doe mee! Voor meer 
informatie en om u aan te melden kunt u contact opnemen met Energiecoöperatie De 
Groene Smaragd i.o. via  www.degroenesmaragd.nl of info@degroenesmaragd.nl


