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Basisinformatie

Mendelcollege, Haarlem. Gemeente Haarlem is is een 
proces gestart om deze middelbare schoolaan te wijzen 
als gemeentelijk monument. Het collectieve zonnedak is 
voor de omliggende wijken (veelal beschermd 
stadsgezichten).



De monumentale waarden

• Wat is er bekend over de cultuurhistorische waarden van het object?

• Is er een redengevende omschrijving? Hoe uitgebreid is deze?

• Wat zijn de bouwfysische mogelijkheden (op het eerste gezicht) op basis van de 
monumentale waarden?

• Belangrijke rol gemeente: eigenaar enthousiast maken voor de geschiedenis van het object.



Overheidsbeleid en subsidies

• Vigerend beleid in kaart brengen

• Neem de eigenaar mee in overwegingen, leg de bedoeling van het beleid uit. 

• Rijksoverheid: https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/monumenten/subsidies en 
investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

• Provinciale subsidies: subsidies onderhoud en duurzaam hergebruik

• Restauratiefonds

• Gemeentelijke subsidies

• Fondsenboek

https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/monumenten/subsidies
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
https://www.restauratiefonds.nl/


Collectieve oplossingen

• Zijn er collectieve aanpakken of oplossingen in de buurt?

• Kunnen het monument soms ontzien

• Collectieve initiatieven zijn vaak efficiënter



Productontwikkeling 

• Attendeer initiatiefnemers op de vele mogelijkheden en het tempo van de ontwikkelingen 

• Geef ze een lijstje met relevante en betrouwbare websites mee



Initiatieffase

Conscious Hotel, Amsterdam. 
Duurzame maatregelen, zoals de 
warmte-koudeopslag, isolatie en 
thermische compartimentering 
zijn met zorgvuldig pas-en 
meetwerk aangebracht of zijn 
reversibel.



Het budget

• Bereken het budget

• De financiën begrenzen de mogelijkheden



De motivatie

• Onderzoek de motivatie van de initiatiefnemer

• De motivatie beïnvloedt de keuzes die gemaakt worden



Het energieverbruik

• Wat is het huidige energieverbruik, wat zijn de energetische lekken en wat zijn de 
verbeterpunten?

• Online tools

• Energiescan

• Duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumentenadviseur



Het gebruik van het pand

• Het gebruik van het pand is van invloed op de keuzes voor verduurzaming

• Van groot naar klein, van algemeen naar specifiek

• Wat is de functie?

• Hoe wordt het object in de praktijk gebruikt?



Gedragsverandering

• Gedragsverandering is belangrijk voor een lagere energierekening

• Benoem het laaghangend fruit

• Een lagere energierekening kan leiden tot andere verduurzamingskeuzes



De verbeteringsslag

• Het uitgangspunt is de huidige situatie

• De verduurzamingswinst is van invloed op de keuzes die gemaakt worden



Integrale aanpak: meerjarig plan

• Plaats de gewenste maatregelen in een bredere context (het gehele pand)

• Koppel verduurzaming aan regulier onderhoud en verbouwingen

• Zie verduurzaming als een meerjarig plan



Onderzoeksfase
De Twuyvermolen, 
Sint Pancras. 
Duurzaam herbouwd 
tot woning. 



Tussenstap: 
is alles aanwezig?

De Leeuwenhof, Heerhugowaard: deze historische 
stolboerderij is omgebouwd tot duurzaam zorgcomplex



Checklist

• Ligt alle informatie op tafel?

• Zijn de maatregelen realistisch gekozen?

• Zijn nut en noodzaak aangetoond?

• Aandachtspunten, risico’s en beperkingen van het monument en de 
verduurzamingsmaatregelen

• Sluiten de keuzes aan op het gebruik?

• Is er rekening gehouden met toekomstplannen?



Planfase

Hotel kamer in het 
Conscious Hotel, 
met aangenaam 
binnenklimaat



Vergunnings-
fase

 erkerk in Blokker is op innovatieve wijze verduurzaamd en wordt 
 kt als kantoor



Omgevingsloket

• Via het Omgevingsloket

• De reguliere vergunningsprocedure kent een termijn van acht weken

• Kan eenmalig met zes weken verlengd worden.

• Gemeente kan vragen naar aanvullende informatie 



Beoordelen aanvraag

• Gemeentelijk vergunningverlener, monumentenspecialist

• Bij ingrijpende wijzigingen aan een rijksmonument: de rijksdienst

• Provinciale monumenten: de provinciaal monumentenadviseur

• Monumentencommissie of commissie ruimtelijke kwaliteit



Uitwerken en publiceren vergunning

• Afstemming tussen de gemeentelijk vergunningverlener en de monumentenspecialist.

• Voorwaarden voor de juiste omgang met het monument opnemen in de vergunning

• Een zorgvuldig uitgewerkte vergunning is noodzakelijk om toe te zien op de uitvoering van 
de afgesproken aanpak



Uitvoering en 
monitoring  

In deze monumentale kerk de Driemaster in Den Helder wordt 
binnenkort een energieneutrale woning gerealiseerd. 



Tijdens de uitvoering

• Korte lijntjes houden met de aannemer en de eigenaar

• Adviesrol monumentendeskundige bij onvoorziene omstandigheden op de bouw

• Toezien dat de werkzaamheden conform de vergunning wordt uitgevoerd



Na de uitvoering

• Afhandelen van de administratie voor subsidies

• Monitoring van de opbrengsten van verduurzaming



Teruglezen en kijken..

• Waar kan je het Stroomdiagram Verduurzaming Monumenten vinden?

• Bij Kennisbank, onder Toolbox en Publicaties

https://www.steunpunterfgoednh.nl/stroomdiagram-verduurzaming-monumenten/

• Waar kan je de Masterclass Verduurzaming Monumenten terugkijken? 

• Bij Kennisbank, onder webinars.

https://www.steunpunterfgoednh.nl/masterclass-monumenten-verduurzamen/

https://www.steunpunterfgoednh.nl/stroomdiagram-verduurzaming-monumenten/
https://www.steunpunterfgoednh.nl/masterclass-monumenten-verduurzamen/


Vragen? 

r.bruinsma@mooinoord-holland.nl

21 april 2021
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