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Programma vandaag

• Introductie: gemeente Waterland en duurzame ruimtelijke kwaliteit

• Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed

• Toolbox voor beleid



Over ons

Mogelijk gemaakt door:

• VNG innovatieve aanpakken

• Provincie Noord-Holland

• Gemeenten: Alkmaar, Edam-

Volendam, Heerhugowaard, 

Purmerend en Waterland



Hoe het begon:
ruimtelijke kwaliteit in Waterland

• 2018: Welstandsnota > Nota Uiterlijk van bouwwerken

• Van ‘nee tenzij’ naar ‘ja, mits’

• Ambities, uitgangspunten en criteria

• Niet: hoe moet het
wel: waar letten we op

• Basis voor gesprek



Ruimtelijke kwaliteit

Hoe werkt het? 

• Vooroverleg, uitnodigen vroeg in 
gesprek te gaan

• Houding: oplossingsgericht en 
inspirerend, coachen

• Stimuleren van goed ontwerp

• Deskundigheid in de commissie
(foto MOOI Noord-Holland)



Voor wie 

Voor gemeenten die het belangrijk 

vinden om duurzaamheidsbeleid in het 

ruimtelijk kwaliteitsbeleid en 

erfgoedbeleid te integreren én 

andersom.

Heemskerk Assumburg (foto MOOI Noord-Holland)

De Toolbox: Introductie



Introductie

Waarom

Gemeenten die verduurzaming willen 

faciliteren, lopen soms tegen 

beperkingen van hun eigen ruimtelijk 

kwaliteits- en erfgoedbeleid aan. 



Introductie

Afbakening 

• Verduurzamen van cultuurhistorisch 

waardevolle bebouwing en omgeving.

• Gericht op gemeentelijk beleid

De duurzaam herbestemde Twuyvermolen

(foto MOOI Noord-Holland)



Introductie

Handreiking Duurzaam Waardevol werd:

Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke Kwaliteit

• https://duurzaamheid-ruimte.nl/

• Mogelijke beleidsinstrumenten

• Voorbeelden van gemeenten 

• Achtergrond wet- en regelgeving

• Uitleg definities

https://duurzaamheid-ruimte.nl/


Introductie

Trainingen

• Delen van kennis en ervaring

• Aanreiken van tools

De Smidse van Diemen 

(foto MOOI Noord-Holland)



Monumenten: 
hoe zit het nu?
Vergunningvrij in de WABO:

• gewoon onderhoud (onder bepaalde 
restricties)

• inpandige veranderingen van onderdelen van 
een rijksmonument die geen waarde hebben 
uit het oogpunt van monumentenzorg

Boerderij in Dirkshorn (foto Mart Groentjes)Niet vergunningvrij: 

• omgevingsvergunning aanvragen om te verduurzamen 

• langs de monumentencommissie voor advies en overleg



Monumenten: wat kun je doen?

Erfgoedbeleid

Houding gemeente: 

• Pro-actief: stimuleren en faciliteren 
van verduurzaming monumenten

• Reactief: reageren op 
vergunningsaanvragen en initiatieven 
vanuit de samenleving Fort Krommeniedijk (foto Hooijschuur architecten)



Mogelijkheden

• Richtinggevend

• Regulerend 

• Stimulerend 

• Communicerend

• Faciliterend 

DeRijp (foto MOOI Noord-Holland)

Monumenten: wat kun je doen?



Beleidsinstrumenten

• Informatie en Communicatie (website, 
gebiedsgerichte aanpakken, etc)

• Financieel (leges, subsidie etc)

• Juridisch (beleidsregels zonne-energie 
in beschermde gezichten,  etc)

• Faciliterend (aanjagen collectieve 
inkoop, etc)

Collectief zonneveld Almere (foto Daniel Nicholas)

Monumenten: wat kun je doen?



Quick Wins

• Benaderbaarheid gemeente, 
vooroverleg stimuleren, in gesprek, 
begeleiding eigenaar (‘rode loper’)

• Kennis bij erfgoedmedewerker, korte 
lijnen met collega’s van 
verduurzaming en van ruimtelijke 
ordening

• Communicatie en voorlichting

Purmerend (foto MOOI Noord-Holland)



De Basis
Het omgaan met 

monumenten & duurzaamheid

• Duurzaamheid is een ontwerpopgave

• Maatwerk als basis; weinig generieke 
oplossingen

• Vroegtijdig het gesprek aangaan

• Onderzoek en deskundigheid

• Stimuleringsbeleid

• Intersectoraal werken
De Buitenwerkplaats in de Starnmeer 

(foto MOOI Noord-Holland)



Erfgoedbeleid: 
enkele voorbeelden
Erfgoednota moderniseren

• Duurzaamheid in de erfgoednota opnemen

• Beschrijf de visie op en ambities voor 
duurzaamheid in het erfgoedbeleid.

• Gemeenteraad stelt nota vast.

• Uitvoeringsprogramma (evt gedifferentieerd): 
concrete maatregelen met budgettering. 
Bv subsidieregeling, voorlichtingscampagne, 
maatwerkadviezen, pilotprojecten….

• Politieke urgentie kan het mogelijk maken 
voldoende fte te reserveren

Pilotproject in Rheden: boerderij 
met zonnepannen (foto 

gemeente Rheden)



Communicatie over verduurzaming 
voor eigenaren historische panden

• Bewustwording: mogelijkheden, 
ook collectief

• Draagvlak voor ingrepen (‘bij de 
buren’)

• Verlaag de drempel om met 
gemeente contact te leggen

• Bied maatwerk en passende 
oplossingen



Monumentencommissie

• Vooroverleg, coachen en inspireren

• Deskundigheid in commissie op 
duurzaamheidsvlak

• Monumentale waarde gebouw is uitgangspunt 
om voort te bestaan

• Maatwerk: elk monument heeft eigen 
spankracht, niet alles kan overal

• Context is belangrijk

• Alternatieven onderzoeken

• Zorgvuldigheid en goed ontwerp

• Straks: gemeentelijke adviescommissie
Monumentencommissie (foto MOOI Noord-Holland)



Voorbeeld: gebiedsgericht kijken
Beschermde gezichten

Rheden

Zoneringskaart ten behoeve van zonnepanelen 
in beschermde gezichten

• Monumenten: maatwerk. Behoud van 
historische kenmerken en -materiaal 
uitgangspunt. Eigenaren kunnen in gesprek 
gaan met monumentencommissie

• De 1e Orde: behoud van de beeldkwaliteit is 
uitgangspunt, innovatieve oplossingen 
bespreekbaar met monumentencommissie

• De 2e Orde zones: zonnepanelen op daken en 
gevels raken niet direct de waarden van het 
beschermde dorpsgezicht. Hier gelden 
duidelijke welstandscriteria



Meer beleids-
instrumenten, 
wetgeving en 
voorbeelden:
zie de website

Aanvullingen? 
Laat het weten!


