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De duurzame stad 
OntwikkelingsmaatschappiJ Den Haag (OM Den Haag) is ontstaan uit de Haagse 
Lokale Agenda 21." Lokale Agenda 21 is een wereldwijd programma dat gepresén-

" teerd is tijdens de milieuconferentie in Rio de Janeiro in 1992. Op lokaal niveau wil 
deze agenda burgers en "bedrijfsleven meer en effectiever betrekken bij.de duurzaam
heid van steden. Door het stimuleren van duurzaam maatschappelijk ondernemer
schap wil OM Den Haag een substantiële impuls geven aan de duurzame ontwikke
ling van Den Haag. 

DOOR DOEKE EISMA 

OM Den Haag is in het voorjaar van 2001 opgericht als een zelfstandige en onafhankelijke 
stichting door de Gemeente Den Haag, NV EN EO Energie, HTM Personenvervoer NV, 
Woningbeheer NV/NV Stedelijk Belang en de Rabobank Den Haag e.o. Tezamen vormden deze" 
partijen de kern van de Raad van Toezicht. Ook staan zij garant voor de continuïteit. Daarnaast 
is in de Raad van Toezicht een aantal zetels gereserveerd voor ondernemingen en organisaties 
die door hun kennis en ervaring extra toegevoegde waarde bieden. Twee van deze zetels wor
den bezet door de Kamer van Koophandel Haaglanden en MKB Den Haag. Sinds dit voorjaar 
zijn tot de Raad van Toezicht ook toegetreden: Onderwijsgroep Mondriaan, de 
Rijksgebouwendienst, Shell Nederland NV, Siemens Nederland BV en "de Haagse Hogeschool. 
Sinds haar oprichting richt OM Den Haag zich tezamen met ondernemers, overheid en maat
schappelijke organisaties in de regio Haaglanden op vier inhoudelijke aandachtsgebieden: 

'Links, lastig en levert niks op' 

duurzame energie en energiebe
sparing, mo!>iliteit en bereikbaar
heid , bouwen en wonen, leef-
baarheid en veiligheid. OM Den 
Haag heeft de functie van aanja
ger, coördinator, makelaar tussen 
de betrokken partijen en advi
seur of projectmanager. Veelal 

ontstaan via OM Den Haag nieuwe vormen van samenwerking tussen ondernemers, ambtenaren 
en belangenbehartigers. Partijen die elkaar op het thema duurzaamheid, zonder hulp van bui
tenaf, vaak moeilijk weten te vinden. 

Draagvlak verwerven 
Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van hun maatschappelijke positie. Zij zien in dat een 

onderneming niet als een eiland in de samenleving opereert. Maatschappelijk ondernemen is al 
lang geen modegril meer, maar een voorwaarde om de toekomst van een bedrijf op de lange 
termijn te bestendigen. Jaren geleden werd duurzaam ondern"emen nog afgedaan met 'links, 
lastig en levert niks op', maar inmiddels is een steeds groter aantal bedrijven zich bewust van 
die maatschappélijke verantwoordelijkheid. Met name bij het midden- en kleinbedrijf is duur
zaa~ ondernemen een grotendeels onontgonnen terrein. OM Den Haag springt daarop in met 
een zakelijke aanpak en een stimulerende benadering met één centraal doel : daadwerkelijk met 
elkaar investeren in een duurzaam Den Haag. 
In samenwerking met verschillende regionale organisaties ontwikkelt OM Den Haag een prak
tisch instrument voor duurzaam ondernemen, toegespitst op het regionale midden- en kleinbe
drijf.' Omdat het belang van een duurzame bedrijfsvoering voor MKB·bedrijven de komende 
jaren zal toenemen is, voor veel MKB-ondernemers een thema als milieu nu nog zwak ontwik
keld. Duurzaamheid in de keten wordt als relatief complex ervaren, "terwijl de marktperspectie
ven van bijvoorbeeld milieuvriendelijke producten onduidelijk zijn, net als de mogelijke bij
drage ervan aan de eigen concurrentiepositie. OM Den Haag ontwikkelt daarom samen met 
ondernemers, een praktische handreiking Voor duurzaam ondernemen in het regionale MKB. 
Ook wordt een communicatie- en implementatieplan opgesteld om de bedrijven te informeren. 
OM Den Haag is eveneens bezig om met de gemeente een platform samen te stellen met perso
nen die sleutelfiguren zijn in vastgoedontwikkelingen. Dit om gezamenlijk te komen tot duur-
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zame stedelijke concepten. In dit kader wor
den Stadsgesprekken en Stadsdebatten geor
ganiseerd over de thema's bereikbaarheid en 
C02-uitstoot. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
bereikbaarheid van de binnenstad of meer 
specifiek om de bevoorrading van de win
kels en bedrijven. OM Den Haag spant zich 
in voor verduurzaming van bedrijventerrei- . 
nen, zoals de Binckhorst. Bij de herstructu
rering van dit terrein is de duurzaamheid 
een zeer belangrijk onderwerp. Andere 
onderwerpen die OM Den Haag onder de 
aandacht wil brengen zijn warmte-koudeop
slag en het gebrUik van zonne-energie. 
OM Den Haag is op verzoek van NV ENECO 
Energie in 2003 een project gestart voor het 
realiseren van windmolens langs de rijkswe
-gen. Directe aanleiding was de vraag van het 
bedrijf Wereldhave om de mogelijkheden in 
kaart te brengen voor het plaatsen van een 
windturbine op hun bedrijventerrein in 
Ypenburg. OM Den Haag is daarop begonnen 
om de betrokken partijen en stakeholders 
bijeen te brengen en de mogelijkheden voor 
een windmolenpark langs de A4 en A12 in 

. beeld te brengen. Daarnaast zijn de moge
lijkheden in beeld gebracht om binnen dit 
park een windmolen te plaatsen op het ter
rein van Wereldhave. De gemeente Den Haag 
en het Stadsgewest Haaglanden nemen 
inmiddels deel in het project, waarvan de 
eerste fase is afgerond. Gebleken is dat er . 

I . 

goede mogelijkheden bestaan voor een 
windmolenpark langs de A4 (van Den Haag 
tot Midden Delfland). De voorlopige voor
zichtige conclusie is dat bij relevante partij 
en draagvlak bestaat voor in ieder geval de 
realisatie van een klein windmolenpark op 
Haags grondgebied. Mogelijk kunnen hier 5 
à 6 windmolens komen. Vanuit het oogpunt 
van economische rentabiliteit is dit in prin
cipe voldoende. Het Stadsgewest is nu bezig 
bij de betrokken randgemeenten bes,.tuurlijk 
draagvlak te verwerven voor een gezamen- . 
lijk regionaal windmolenpark, dat zich vanaf 
Den Haag in zUidelijke richting uitstrekt 
langs de A4. 

Deze voorbeelden van wat OM Den Haag 
~ doet, tonen aan dat het van groot belang is 
om partijen bij elkaar te brengen en vervpl
gens projecten van de grond te krijgen . Voor 
de geboden hoogwaardige dienstverlening 
rekent OM Den Haag marktconforme tarie
ven en de inkomsten worden weer gebruikt 
voor nieuwe projecten en activiteiten. Tot 
nu -toe is gebleken dat OM Den Haag moti
veert, inspireert en enthousiasmeert gericht 
op het behalen van resultaten. Want dat is 
wat telt voor een duurzame en vitale toe-

. komst van de stad. 

De auteur is Voorzitter Raad van Toezicht OM 
Den Haag 


