
Uw route naar een duurzaam monument 

U bevindt zich momenteel in de oriëntatiefase binnen onze ‘Route naar een duurzaam 

monument’. 
 

1. Oriëntatie 

Voordat u gaat investeren in het verduurzamen van uw monument, is het goed om 

u te oriënteren op alle mogelijkheden. Begin met eenvoudige maatregelen en ga 

pas daarna kijken naar de meer uitdagende stappen. Voor algemene informatie over 

wat er allemaal mogelijk is: Waaier ERM, De Groene Menukaart, Zelfscan duurzaam 

monument. 

 

2. Contact met uw gemeente 

Het is altijd raadzaam om uw gemeente op tijd in te lichten over uw plannen voor 

het verduurzamen van uw monument. Uw gemeente toetst de haalbaarheid van uw 

plannen volgens het lokale beleid en kan u informeren over benodigde 

vergunningen of beschikbare subsidies. Wanneer nodig schakelen zij de 

monumentencommissie in om te toetsen of de plannen geen cultuur-historische 

waarden schaden. Zij zijn uw vaste aanspreekpunt tijdens het gehele proces om de 

duurzaamheidsplannen te verwezenlijken. 

 

3. Vraag maatwerkadvies aan 

Het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen in een monumentaal pand is een 

zorgvuldige taak dat vraagt om maatwerk. Wij raden u dan ook aan om een specialist 

in te schakelen voor verder onderzoek en advies naar uitdagende maatregelen. Bij 

uw regionaal energieloket en het Restauratiefonds kunt u een lijst vinden met 

specialisten.    

 

4. Offertes & financieringen 

Wanneer het plan is uitgewerkt kunnen offertes en subsidies aangevraagd worden 

om de duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Bij de volgende bronnen kan u zich 

hier alvast naar oriënteren: Energiesubsidiewijzer, Restauratiefonds ‘Welke 

financiering past bij mij?’ 

 

5. Vergunningen 

Vraag de benodigde vergunning aan bij uw gemeente. U kunt de vergunning 

digitaal aanvragen via het Omgevingsloket. Bij vragen of onduidelijkheden 

adviseren wij u om contact op te nemen met uw gemeente.  

 

6. Op weg naar een duurzaam monument! 

U bent nu op de juiste weg naar het verduurzamen van uw monumentale pand! 

Geniet van het verhoogde comfort en minder energielasten. Wees niet bang om het 

verduurzamen in stappen te benaderen. Niet alles hoeft nu meteen! Een goed begin 

is het halve werk.  

 

 

https://www.stichtingerm.nl/publicaties/waaier-uw-monument-energiezuinig
https://www.degroenemenukaart.nl/nl
https://zelfscan.duurzaam-monument.nl/
https://zelfscan.duurzaam-monument.nl/
https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/
https://www.restauratiefonds.nl/wonen-in-een-monument/voorbereiden/monument-verduurzamen
https://www.restauratiefonds.nl/wonen-in-een-monument/voorbereiden/monument-verduurzamen
https://www.omgevingsloket.nl/

