
 
 

Motie: Erfgoed beschermd – verduurzaam het niet alleen voor ons, ook voor toekomstige generaties! 

 
Agendapunt: 7.2 Raadsvoorstel Beschermingsvoorstel 1e groep beschermingsprogramma Nijmeegs Erfgoed 

Beschermd (01/2022) 

Indiener: C.M.H. Daemen (GL) 

Mede-indieners: J. Konijnenbelt (PvdA) 

 

De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 9 maart 2022,  

 

 

Constaterende dat 

- De gemeenteraad van Nijmegen de klimaatnoodtoestand heeft uitgeroepen in de raadsvergadering van 20 

oktober 2021; 

- Inwoners vragen hebben over de beperking van het toepassen van verduurzamingsmaatregelen in hun 

panden die worden opgenomen in de 1
e
 groep van ‘beschermingsprogramma Erfgoed beschermd’ en er bij hen 

grote behoefte is aan laagdrempelige informatievoorziening met uitleg over concrete mogelijkheden 

waaronder zonnepanelen; 

- De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) met de Routekaart Verduurzaming Monumenten een 

belangrijke bijdrage wil leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs en recent regels heeft verruimd; 

 

 

Overwegende dat      

- Er momenteel gewerkt wordt aan een update van de uitvoeringsagenda Erfgoedstrategie en het specifieke 

onderdeel ‘beleid verduurzaming monumenten’; 

- Er momenteel gewerkt wordt aan een meerjarenduurzaamheidsplan; 

- Er bij verduurzamingsplannen een evenwicht gevonden moet worden tussen behoud van de 

cultuurhistorische waarde van het Nijmeegs Erfgoed en het toekomstbestendig maken van deze objecten 

vanuit duurzaamheidsperspectief; 

- Eigenaren van objecten die aangemerkt worden als beschermd erfgoed ook hun bijdrage moeten kunnen 

leveren aan verduurzaming van hun gebouwen (denk aan dubbel glas, isolatie, circulaire bouwmaterialen) en 

maatregelen moeten kunnen treffen om hun energierekening beheersbaar te houden; 

- Steeds meer gemeenten op zoek gaan naar verruiming van de mogelijkheden voor verduurzaming van 

monumenten; 

- Zonnepanelen in het zicht een trots mogen zijn van een stad die duurzame energie opwekt; 

- Het plaatsen van zonnepanelen niet onomkeerbaar is en ze te plaatsen zijn zonder enige schade aan het dak.  

 

Verzoekt het college 

1. Bij het uitwerken van de update van de uitvoeringsagenda Erfgoedstrategie ook een nieuw 

afwegingskader toe te voegen rondom het verruimen van duurzaamheidsmaatregelen bij panden die 

aangewezen zijn als gemeentelijk erfgoed (monument en beeldbepalend pand). 

2. Daarbij de volgende punten te behandelen.  

a. In te gaan op de vraag welke verruiming er mogelijk is voor zonnepanelen. Te denken valt aan 

toestemming als voldaan wordt aan criteria zoals bepaalde type zonnepanelen of een vooraf 

bepaald legplan (specifiek patroon of de plaatsbepaling op het dak). Een toestemming voor 

de levensduur van de panelen kan een te verkennen optie zijn. 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nijmegen/263919e0-d445-48ff-8d67-727b06b7ab13#436fe176-e998-4257-b93e-62a4b178d3b3
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nijmegen/263919e0-d445-48ff-8d67-727b06b7ab13#436fe176-e998-4257-b93e-62a4b178d3b3


b. Aan te geven wat de kosten zijn voor het aan de hand nemen van eigenaren van 

monumentale panden door middel van maatwerkadviezen. Bijvoorbeeld met een duurzame 

monumentencoach zoals gemeente Rheden die kent. 

3. Bij huidige aanvragen voor verduurzaming van erfgoed (ook bij duurzaamheidsleningen en subsidies 

waar eigenaren van erfgoed gebruik van willen maken) het beleid ruimhartig toe te passen. 

4. Binnen Beschermd Stadsgezicht wijken die vrijwel volledig uit erfgoed bestaan bewoners 
complexmatig actief te ondersteunen met het verduurzamen van de panden, waaronder het plaatsen 
van panelen, als ze hiermee aan de slag willen. Teneinde uniformiteit te waarborgen en een 
mengelmoes aan zichtbare maatregelen te voorkomen. Communicatie hierover naar inwoners kan 
bijvoorbeeld met een interactieve kansenkaart zoals de gemeente Haarlem dat kent. 

5. Op basis van dat nieuwe afwegingskader de welstandsregels aan te passen. Hierin de tekst op te 
nemen dat ‘verduurzaming van panden, vanwege de klimaatnoodtoestand, een voorwaarde is om de 
panden op de langere termijn te beschermen’. 

6. In de welstandcommissie tenminste één duurzaamheidsexpert op te nemen. 
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