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Duurzaamheid gemeenten

• Klimaatstress test uitgevoerd
• Stappenplan cultuurhistorie
• Gebruik gemaakt van cultuurhistorische kennis

• Duurzaamheid beleid gemeente
• Inzet van middelen
• Knelpunten
• Hoe duurzaamheidsdoelstellingen bereiken
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Stappenplan Klimaatstresstest
Met behulp van een simpel stappenplan maakt de gemeentelijke cultuurhistorie deel uit 
van de klimaatstresstest. Volg vier stappen en vind nieuwe ruimtelijke inzichten.
Stap 1 - Historische kaarten
Stap 2 - Gemeente als deel van omgeving
Stap 3 - Combineer deskundige kennis
Stap 4 - Klimaatadvies

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwer pen/water-en-klimaat/klimaatstresstest/stappenplan-klimaatstresstest
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https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/water-en-klimaat/klimaatstresstest/stappenplan-klimaatstresstest


Klimaatstresstesten hebben 
alleen met fysische kenmerken 
rekening gehouden + de 
functies van vitale en kwetsbare 
objecten. Cultuurhistorie zal 
meegenomen worden bij lokale 

klimaatdialogen. 
Gemeente Meppel
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Verduurzamen rol gemeente
- Beleid                            18%
- Subsidie of leningen    21%
- Voorlichting                  48%
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Voor een algemeen doel zet je niet altijd je monument in. Als je 
zonnepanelen wil op je monument, kan je misschien beter 
participeren in zonnepanelen ergens anders, dan je eigen monument 
aantasten.
Gemeente Bloemendaal

Het ontbreekt de gemeente aan tijd en 
geld (en beleid) voor een actieve aanpak 
om monumenten te verduurzamen.
Meerdere gemeenten
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Gemeente doet veel met laagrentende leningen 
maar als er subsidie verstrekt wordt, zijn 
betrokkenen eerder over de streep.
Gemeente Moerdijk

Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben met 
provinciale subsidie eigenaren van monumenten 
een uitgebreide energiescan aangeboden. Hiervan 
is goed gebruik gemaakt en het project is als zeer 
positief ervaren.
Gemeente Aalten
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Samenvattend

• eigenaar/gemeente
• Laag: bestaande wet- en regelgeving

• Voorwaarde scheppen gemeenten
• Klimaatstresstest

• 34 % ja,  10% houdt rekening met cultuurhistorie

• duurzaamheid
• Vooral subsidie, weinig beleid

Risico
• Hoog: aantasting monumentale waarden
• Hoog: gebrek aan kennis 
Oplossen
• Extra hulp voor eigenaren
• Betere informatie van de overheid


