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Inhoud

• Erfgoed Leiden en Omstreken
• Keuze in vormen van beleid
• Beleid
• Werkdocumenten met richtlijnen
• Kennis delen



• Wat doet Erfgoed Leiden en omstreken?
archief, archeologie, bouwhistorie en monumentenzorg 

• Wat doet Duurzaam Erfgoed? 
advisering woningeigenaren / voorlichting / onderzoek

• Wie ben ik, Rients-Anne Slotema
Senior adviseur monumenten

Adviseur Duurzaam Erfgoed 
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Duurzaam Erfgoed
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Keuze in vormen van beleid

Vast gesteld beleid m.b.t. verduurzamen:
- Welstandsnota met regels voor zonnepanelen.

Werkdocumenten met richtlijnen:
- Isolerende beglazing bij monumenten.
- Richtlijnen voor karakteristieke panden.
- Binnenvoorzetramen
- Bouwfysische analyse.
- Spouwmuurisolatie.

Documenten in ontwikkeling:
- Buitenunits voor warmtepompen.

Keuze tussen vaststellen beleid en opstellen werkdocumenten met 
richtlijnen?
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Vastgesteld beleid

Welstandsnota met regels voor zonnepanelen.

Ontstaan vanuit aanvragen die zijn voorgelegd aan de 
commissie
- Concept tekst opgesteld met een principe kaart.
- Besproken met interne en externe partijen.
- Kaart gemaakt voor het hele gebied
- Officiële procedure ingegaan voor vaststellen beleid.

Bij het vaststellen toezegging aan de raad naar 2 jaar 
evalueren.

Tussentijds op verzoek raad extra versoepeling. 

Nu start evaluatieronde.  
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Vastgesteld beleid

Update welstandsnota met betrekking tot verduurzamen
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Werkdocumenten met richtlijnen

Ontstaan aan de hand van aanvragen vanuit de praktijk.
- Veel vragen van eigenaren.
- Veel aanvragen met dezelfde vraagstukken.
- Veel vergelijkbare adviezen.
- Behoefte aan eenheid en richtlijnen.

Eenvoudig bij te stellen als de ontwikkelingen op de markt 
verder gaan zoals bij beglazing.

Sommige documenten al vervangen.

Aan te passen zodra er URL worden gemaakt door de ERM
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Richtlijnen isolerende beglazing bij monumenten
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Richtlijnen karakteristieke panden
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Richtlijnen binnenvoorzetramen
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Richtlijnen bouwfysische analyse
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Richtlijnen spouwmuur isolatie
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Richtlijnen buitenunits warmtepompen
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Richtlijnen buitenunits warmtepompen
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Kennis delen

Omdat alleen met richtlijnen eigenaren door de 
bomen het bos niet meer weten te vinden zijn 
we verder gegaan.

Aangesloten bij team energietransitie 

Informatie delen:
- Duurzaamheidsadviezen
- De groene menukaart
- Werkgroep duurzaamheid FGM
- Uitvoeringsrichtlijnen (URL van de ERM)
- Verduurzamingsrichtlijnen
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Team energietransitie
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Duurzaamheidsadviezen

Video ‘Zien verduurzamen doet verduurzamen’ (RCE)
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De Groene menukaart

Groene menukaart Leiden (sinds 2014)
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De Groene menukaart

Groene menukaart Leiden (sinds 2014)
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Werkgroep duurzaamheid FGM

Actief kennis delen over de nieuwste technische oplossingen, 
landelijke beleidsontwikkelingen en gemeentelijke 
stimuleringsregelingen.

https://monumentengemeenten.nl/werkgroepen-
2/werkgroep-duurzaamheid/

Aangesloten gemeentes: Leiden, Delft, Haarlem, Den Haag, 
Rheden, Middelburg, Groningen, Nijmegen, Apeldoorn, 
Arnhem, Utrecht, Amsterdam etc.

https://monumentengemeenten.nl/werkgroepen-2/werkgroep-duurzaamheid/
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UitvoeringsRichtLijnen

Namens de FGM aansloten bij de stichting ERM 

• Duurzaamheidsmaatregelen opnemen in de URL's
• URL 4015 Isolerende beglazing.
• Opnemen isolatie in bestaande URL's zoals:

• Metselwerk
• Daken
• Stalen ramen
• etc.

• www.stichtingerm.nl

• Deze URL's maken onderdeel uit van ons beleid.

http://www.stichtingerm.nl/
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Uitvoeringsrichtlijnen (URL van de ERM)

Website www.verduurzamingsrichtlijnen.nl

http://www.verduurzamingsrichtlijnen.nl/
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Uitvoeringsrichtlijnen (URL van de ERM)

Website www.verduurzamingsrichtlijnen.nl

http://www.verduurzamingsrichtlijnen.nl/
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Uitvoeringsrichtlijnen (URL van de ERM)

Website www.verduurzamingsrichtlijnen.nl

http://www.verduurzamingsrichtlijnen.nl/
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Samenvatting

Ons beleid over verduurzaming is terug te vinden in:
• Vast gesteld beleid
• Werkdocumenten met richtlijnen
• Uitvoeringsrichtlijnen

Deze kennis proberen wij actief te delen via:
• Duurzaamheidsadviezen
• Presentaties en bewonersavonden
• Federatie Grote Monumentengemeenten
• De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten.
• En informatieve video’s…
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Delen kennis

DIY: Verduurzamen van je (studenten)kamer 



www.erfgoedleiden.nl/bouwen/ik-wil-iets-aan-mijn-pand-doen/duurzaam-wonen

www.degroenegrachten.nl/leiden

www.stichtingerm.nl

www.verduurzamingsrichtlijnen.nl

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/zien-verduurzamen-
doet-verduurzamen
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Linkjes

http://www.erfgoedleiden.nl/bouwen/ik-wil-iets-aan-mijn-pand-doen/duurzaam-wonen
http://www.degroenegrachten.nl/leiden
http://www.stichtingerm.nl/
http://www.verduurzamingsrichtlijnen.nl/
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/zien-verduurzamen-doet-verduurzamen


Rients-Anne Slotema

r.slotema@leiden.nl

071-516 52 99

Erfgoed Leiden en omstreken 

Vragen?
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