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Aanleiding
Utrecht is een echte monumentenstad! In Utrecht zijn er 

ongeveer 1400 rijksmonumenten en 1600 gemeentelijke 

monumenten. Daarnaast zijn er nog een hoop gebouwen 

beschermd stadsgezicht. Willen we de stad duurzamer maken, 

dan moeten we óók met ons erfgoed aan de slag. 



De stad staat niet stil
Eigenaren van monumenten willen vooruit met het 

verduurzamen van hun pand, maar zij lopen vast op 

ingewikkelde regels. Het gaat veel te veel over details, en het 

gaat niet uit van vertrouwen. De regels zijn ook écht verouderd 

wat ons betreft. Niet alleen omdat je jonge bouwkunst anders 

moet behandelen dan een grachtenpand, maar ook omdat 

technologische ontwikkeling niet stil staat.

.



We zijn ongeduldig
In 2018 heeft D66 het college gevraagd om te onderzoeken 

tegen welke regels monumenteigenaren nu aan lopen bij het 

verduurzamen van hun pand. We vroegen ook om vervolgens 

een voorstel te doen voor hoe we het beter kunnen doen in 

Utrecht. Dat voorstel komt pas in 2021. Daarom komen wij alvast 

met wat ideeën over hoe D66 het voor zich ziet. Tijd voor actie!



Een betere aanpak
D66 wil in gesprek over hoe de nieuwe aanpak eruit moet gaan zien. 
Als startpunt daarvoor doen wij deze voorzet. 



1. Handel vanuit vertrouwen.
Monumenteigenaren hebben het beste met hun 
monument voor. Zij willen op een verantwoordelijke en 
respectvolle manier met erfgoed omgaan. Maak dus geen 
richtlijnen tot in elk detail, maar houd het eenvoudig. Zorg 
dat elke regel simpel is en helder beargumenteerd. Zo is 
óók sneller duidelijk wat er niet kan.



2. Maatregelen die omkeerbaar zijn 
vergunningvrij.
Voor zonnepanelen of -cellen, maar ook andere 
installaties zoals warmtepompen, is het technisch prima 
mogelijk om ze te installeren op een dusdanige manier dat 
ze weer zonder schade verwijderd kunnen worden. Alle 
maatregelen die omkeerbaar zijn, en waar geen 
waardevol materiaal monumentaal materiaal verloren gaat 
kunnen wat ons betreft veel eenvoudiger geregeld 
worden. 



3. Zet richtlijnen niet vast op 
technologie.
De ontwikkelingen staan op technologisch vlak namelijk 
niet stil: zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer zonnepanelen 
of -cellen verkrijgbaar die op een mooie manier in te 
passen zijn. Met respect voor monumentale waarden. Als 
we uitgaan van de huidige stand van de technologie, dan 
zullen de richtlijnen snel verouderd zijn.



4. Duurzaamheidsexpert in de 
welstandscommissie.
De welstandscommissie heeft een adviesrol bij het 
toekennen of afwijzen van vergunningen. Op dit moment 
zitten er vooral architecten en architectuurhistorici in de 
welstandscommissie. De commissie zou uitgebreid 
kunnen worden met kennis op het vlak van duurzaamheid. 
Zo wordt het belang van verduurzaming ook 
nadrukkelijker vertegenwoordigd.



5. “Nee, dat mag niet” is nooit het 
einde van het gesprek.
  

Het verduurzamen van erfgoed is een ingewikkelde en 
kostbare klus. Het is niet gek dat monumenteigenaren 
daar niet altijd in één keer uitkomen. De gemeente kan 
nog meer dan ze nu doet monumenteigenaren 
ondersteunen en adviseren in hoe het wél kan. En als er 
dan toch een keer een “nee, dat mag niet” gebracht moet 
worden, dan alleen als het gevolgd wordt door “...maar zó 
kan het wel!” 



Verder praten?
Neem contact op met Ellen Bijsterbosch 
via e.bijsterbosch@raad.utrecht.nl


