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Verantwoordelijk voor dit projectplan 

Projectgroep Duurzaam Bronkhorst, bestaande uit energiecoöperatie BoeN en Provincie Gelderland 

 

Probleem/uitdaging 

Steeds meer gebouweigenaren zien het nut van energie besparen in, meestal vanuit kostenoogpunt 

maar steeds meer ook vanuit klimaat oogpunt. Energie besparen is niks anders dan het treffen van 

maatregelen die ervoor zorgen dat met minder energie een gelijkwaardig comfort kan worden 

bereikt in een gebouw. Bij monumenten is energie besparen echter een speciaal verhaal. Aan een 

monument mag je niet zomaar iets veranderen. Daar zitten verschillende eisen aan die betrekking 

hebben op het behouden van de cultuurhistorische waarden van een gebouw. Een monument geeft 

namelijk een inkijkje in onze geschiedenis en dat willen we ook toekomstige generaties bieden. Wat 

betreft verduurzaming van monumenten is er nog veel te leren. Kennis en ervaring van verschillende 

partijen zijn nodig om zorgvuldig met verduurzaming aan de slag te gaan. 

De betrokken partijen willen de mogelijkheden verkennen om Bronkhorst energieneutraal te maken. 

Doel van dit project is het energieverbruik van de (monumentale) panden in Bronkhorst terug te 

brengen door middel van energiebesparende maatregelen. 

 

Aanleiding 

De vereniging “Belangengroep Stad Bronkhorst (BSB)” heeft vanaf december 2017 gewerkt aan een 

“visieplan voor de stad Bronkhorst”, mede als inbreng voor gemeentebeleid. Dit visieplan is in nauwe 

samenwerking met de inwoners van de stad Bronkhorst opgesteld en medio 2019 gepubliceerd. Het 

hoofdthema van dit visieplan is behoud van de woonfunctie. Concreet is dit hoofdthema vertaald 

naar vier speerpunten. Een van deze speerpunten is: ‘isolatie van huizen, duurzame 

energievoorziening en wooncomfort in het algemeen, binnen de beperkingen van monumentenzorg 

en beschermd stadsgezicht’. Ook bewoners van de monumenten en de andere woningen in 

Bronkhorst willen goed geïsoleerde huizen en duurzame energievoorziening. En ook in Bronkhorst 

wordt gesproken over aardgasvrij wonen.  

 

Verder is op 6 februari 2015 de energiecoöperatie BoeN opgericht. BoeN staat voor “Bronkhorst en 

Omgeving Energie Neutraal”. De energiecoöperatie werkt samen met bewoners en ondernemers uit 

Bronkhorst en de omliggende dorpen Steenderen, Baak, Olburgen, Rha en Toldijk. Samen 

ontwikkelen zij initiatieven om energie te besparen en energie duurzaam op te wekken. Het 

uiteindelijke doel is energieneutraliteit. Een eerste stap daarin is door BoeN gerealiseerd door middel 

van een zonnedak op de veestal van boerderij Holthuizen. Het zonnedak bestaat uit 741 

zonnepanelen en levert genoeg groene stroom voor 53 huishoudens. Verder wordt er nagedacht 

over het collectief verduurzamen van Bronkhorst en over het vervangen van aardgas door in de 

lokale omgeving geproduceerd biogas.  

Hiermee willen BoeN en Belangengroep Stad Bronkhorst een bijdrage leveren aan de doelstelling van 

de gemeente Bronckhorst om in 2030 energieneutraal te zijn. 
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Doel en effecten 

BoeN en BSB willen met dit project komen tot duurzame oplossingen voor de panden in Bronkhorst. 

Voor de provincie Gelderland is het daarnaast van belang van dit project te leren ten behoeve van 

andere monumentale omgevingen. Tot slot is het project voor de gemeente Bronckhorst een 

uitwerking van de “routekaart Bronckhorst energieneutraal 2030”.  

Het hoofddoel van het project is daarmee het doorlopen van een traject waarin individuele en 

collectieve energiebesparingsmogelijkheden voor de panden in Bronkhorst in beeld worden gebracht 

en worden gerealiseerd met als uiteindelijk resultaat: duurzame gebouwen in Bronkhorst met een 

laag energieverbruik en een verlaging van het gasverbruik.  

Het subdoel is dat dit project bijdraagt aan kennis en opleiding op het vlak van collectieve en 

gebiedsgerichte verduurzaming van het Gelders erfgoed.  

 

Projectorganisatie 

We willen werken met een projectorganisatie die bestaat uit een Projectgroep (PG) en een 

Klankbordgroep (KBG).  

 Een Projectgroep die het werk doet, en die snel kan schakelen.   

 Een Klankbordgroep om de producten/resultaten van de Projectgroep te beoordelen, erop te 

reflecteren, en om de Projectgroep te adviseren. De KBG zorgt er ook voor om voldoende 

draagvlak en uitstraling te bereiken.  

Het voorstel is dat BoeN, de BSB en provincie Gelderland samen de Projectgroep vormen. De 

Klankbordgroep wordt gevormd met vertegenwoordigers van deze partijen, aangevuld met 

vertegenwoordigers van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeente Bronckhorst. 

De projectorganisatie is en blijft flexibel. Zo is denkbaar dat er (ad-hoc) werkgroepen worden 

ingesteld om sommige taken van de Projectgroep uit te voeren. En de Klankbordgroep kan 

vanzelfsprekend worden uitgebreid met vertegenwoordigers van andere relevante 

partijen/organisaties.  

 

Idee van het projectresultaat 

 Overzicht van deelnemende eigenaren panden Bronkhorst 

 Overzicht van collectieve energiebesparingsmogelijkheden 

 Inzicht in energiebesparende maatregelen per pand 

 Gerealiseerde energiebesparende maatregelen 

 Monitoring van collectief bespaarde energie en inzicht in nog benodigde duurzame energie 

 Kennis:  

o op systeemniveau over het verduurzamen van gebieden met meerdere monumenten  

o praktisch: vakbekwame handwerklieden 

 

Afbakening 

Het voorstel betreft uitsluitend het vormgegeven aan het verduurzamen van de panden in 

Bronkhorst via energiebesparende maatregelen. De afbakening van het projectgebied is het stedelijk 

gebied van Bronkhorst dat is weergegeven in onderstaande figuur (bron: bestemmingsplan Stedelijk 

gebied Bronkhorst), desgewenst uitgebreid met enkele panden in de nabije omgeving die tot de 

sociale structuur van Bronkhorst behoren. 
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Krachtenveld 

Hieronder de partijen die in het startoverleg 3 oktober 2019 ter sprake zijn gekomen. Verdere 

uitwerking van mogelijke rollen en taken moet nog worden beschreven: 

- Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal (BoeN) 

- Belangengroep Stad Bronkhorst (BSB) 

- Ondernemers in stad Bronkhorst 

- Lokaal ondernemerschap in de gemeente Bronckhorst 

- Gemeente Bronckhorst 

- Provincie Gelderland 

- Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) 

- Gelders Genootschap 

- Monumentenwacht 

- TU Delft (project KaDEr Gelderland = Karakteristiek Duurzaam Erfgoed Gelderland) 

- Graafschap College  i.c.m. het Gelders Restauratie Centrum (GRC)  (in de uitvoeringsfase) 

- Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) (in de voorbereidende fasen) 

 

Aanpak 
Basis van dit projectplan is het (verder) verduurzamen van de panden in Bronkhorst. Maar om tot 

een goede duurzame oplossing te komen, moet over een aantal zaken dieper worden nagedacht. Dit 

voorkomt dat een project wordt gestart dat achteraf geen duurzame oplossing blijkt, mogelijk het 

budget overschrijdt en uiteindelijk leidt tot bouwkundige problemen aan het monument of pand.  

De volgende projectfasen wordt voorgesteld (in de bijlage zijn sommige fasen nog verder 

uitgewerkt): 

1) Onderzoeken 
2) Uitwerken 
3) Uitvoeren 
4) Monitoren en evalueren 
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Fase 1. Onderzoeken 
In deze fase wordt een globale scan uitgevoerd op gebouw- en gebiedsniveau. Deze scan zal een 
eerste indicatie geven van (a) de gebouwmaatregelen die getroffen kunnen worden en (b) van de 
potentiële collectieve maatregelen. Er worden parallel twee onderzoeken gedaan (in opdracht van de 
Provincie Gelderland): 
a) Globale scan van het hele projectgebied om potentiële verduurzamingsmaatregelen in kaart 

te krijgen. Deze scan zal worden uitgevoerd door het bureau OOM (Onderzoek en 
Ontwikkeling Monumenten) te Den Haag.  

b) Onderzoek naar mogelijke collectieve maatregelen op het gebied van warmtevoorziening in 
het stedelijk gebied. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door de TU Delft.  

Voorafgaand aan deze onderzoeken zal een bewonersavond worden georganiseerd. Daarin zal aan 
alle pandeigenaren gevraagd worden aan het project deel te nemen. Om deze fase te starten dient 
minimaal 2/3 van de pandeigenaren hieraan deel te nemen. 
Na en op basis van de globale scan zullen pandeigenaren benaderd worden om mee te doen aan de 
volgende fase: de uitwerkingsfase. 
 
RESULTAAT fase1: 

 2 onderzoeksrapporten  

 een lijst van bewoners die mee willen doen aan de volgende fasen van het project  

 een concrete ambitie van het resultaat van fase 3 en een gezamenlijk beeld van wat kan en 
niet kan 

 een planning, kostenraming, processtructuur en werkwijze voor de volgende fasen 

 een beeld van subsidies voor verduurzaming erfgoed en collectiviteitsmogelijkheden voor de 
volgende fasen van het project 

 kennis van kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden voor verduurzaming van 
monumentengebieden 

 een communicatieplan voor het project 
 
Fase 2. Uitwerking 
De collectieve mogelijkheden in Bronkhorst en de potentiële maatregelen per pand worden verder 
uitgewerkt onder begeleiding van een nog nader in te vullen procesbegeleider. De staat van een 
pand en van specifieke energiebesparende maatregelen worden in kaart gebracht. Dit dient als basis 
om keuzes te maken over de te realiseren maatregelen. Als keuzes gemaakt zijn, is het tijd voor de 
verdere uitwerking, worden offertes opgevraagd en worden de benodigde vergunningen 
aangevraagd; hopelijk lukt het om in overleg met de gemeente Bronckhorst te komen tot één 
collectieve vergunning. 
 
RESULTAAT fase 2:  

 uitgewerkte plannen en ontwerpen per pand 

 wellicht: uitgewerkte plannen en ontwerpen voor collectieve voorzieningen 

 offertes 

 vergunningen 

 kennis over het uitwerkingsproces van verduurzamingsmaatregelen in 
monumentengebieden 

 
Fase 3. Uitvoeren  
In deze realisatiefase gaan we aan de slag. In deze fase worden de individuele en collectieve 
maatregelen volgens plan uitgevoerd. 
 
RESULTAAT fase 3:  

 verduurzaamde panden in Bronkhorst volgens ambities genoemd onder fase 1 
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 wellicht: functionerende collectieve voorzieningen in Bronkhorst 

 kennis van de uitvoeringspraktijk bij verduurzamen van monumentengebieden 

 praktische kennis en ervaring van hopelijk veel vaklieden 
 
Fase 4. Monitoren en evalueren 
In deze laatste fase controleren we of alles volgens plan is gerealiseerd. Daarnaast vragen we data 
terug van de pandeigenaren om inzichtelijk te maken hoeveel energie er daadwerkelijk bespaard is 
en wat er nog duurzaam moet worden opgewekt. Dit geeft vervolgens inzicht in eventuele benodigde 
vervolgacties: nazorg. 
 
RESULTAAT fase 4:  

 tevreden bewoners 

 tevreden projectpartijen 

 evaluatierapport(en) 

 kennis 
 

Planning 

Planning voor het totale project is nog niet te geven, omdat deze sterk afhankelijk is van de 

resultaten van de onderzoeksfase (fase 1).  Doel is om in april 2020 de onderzoeksfase te hebben 

afgerond. Dan zal de Projectgroep een planning maken voor de volgende fasen. 

 

Mensen en middelen 

De provincie Gelderland gaat met Het bureau “OOM advies” in gesprek over het maken van een 

globale scan in en van Bronkhorst. Tevens overlegt de Provincie Gelderland met de TU Delft (project 

KaDEr) over het onderzoek van potentiële collectieve maatregelen.  

Met deze beide overleggen komen de kosten van de onderzoeksfase in beeld. De provincie staat er 

positief tegenover om deze kosten te dragen en zal de bereidheid intern toetsen. Verdere kosten van 

het project worden in het einde van de onderzoeksfase in beeld gebracht. 
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Bijlage 
 
Hieronder volgt een uitgebreidere beschrijving van de verschillende fasen in het project in de vorm 
van te volgen stappen. 
 
Fase 1. Onderzoeken 
Tijdens de onderzoeksfase wordt een externe partij (of meerdere) gevraagd om een quickscan van 
Bronkhorst uit te voeren waarbij een globale scan gemaakt wordt van alle panden in Bronkhorst 
(mits die mee doen aan deze fase van het project) en een globale scan van collectieve 
energiebesparende mogelijkheden. Deze globale scan levert input van de energiebesparende 
mogelijkheden en wordt gebruikt om de stappen in de uitwerkingsfase verder in te vullen. 
 
Fase 2. Uitwerken 
In deze fase wordt de globale scan verder uitgewerkt, worden keuzes gemaakt van te nemen 
energiebesparende maatregelen, worden offertes waar nodig opgevraagd en worden vergunningen 
aangevraagd. Deze volgende stappen geven een handreiking hoe deze fase vorm te geven is. 
 
Stap 1 Omvang van het project 

Allereerst wordt in beeld gebracht welke eigenaren naar aanleiding van de onderzoeksfase verdere 

stappen willen zetten in het nemen van energiebesparende maatregelen. Hier hoort ook bij of 

eigenaren zelf aan de slag gaan of hulp inschakelen van professionals, zoals een restauratiearchitect, 

bouwhistoricus of restauratieaannemer Vindt er een aanpak per individueel monument plaats of 

wordt een aantal collectief uit te voeren maatregelen gerealiseerd? En binnen welke termijn moet 

een en ander gereed zijn? Binnen deze stap wordt dit uitgezocht en uitgewerkt. 

 

Stap 2a Huidige toestand, bepaling waarden 

Voordat kan worden nagedacht over het verduurzamen van de panden, is het belangrijk allereerst 

vast te stellen wat de cultuurhistorische waarden zijn van deze gebouwen. Het gaat daarbij om zowel 

de buiten- als de binnenkant. Deze cultuurhistorische waarden kunnen op verschillende manieren 

worden achterhaald. De eigenaar of bewoner van een monument heeft reeds de beschikking over 

deze informatie. Of eigenaren van een rijksmonument kunnen kijken in het besluit tot aanwijzing van 

het rijksmonument, te raadplegen via www.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister. En de 

eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen dit opvragen bij de gemeente. 

 

Stap 2b Huidige toestand, technische staat 

Naast de waardebepaling is het van groot belang dat een pand goed wordt geïnspecteerd op 

gebreken. Is het pand wind- en waterdicht? Is het constructief nog stabiel? Zijn er lekkages? Zijn 

kozijnen nog in goede staat? Een belangrijke stap op weg naar verduurzaming is het technisch in orde 

brengen van het pand waarna regelmatig onderhoud gepleegd kan worden. Wanneer een vochtige 

woning na-geïsoleerd wordt, zal dit op relatief korte termijn resulteren in nog grotere problemen. 

 

Stap 3 Bepalen van de nieuwe toestand 

Vervolgens is het belangrijk om vast te stellen wat we willen bereiken met het verduurzamen van de 

panden in Bronkhorst. Gaat het hier alleen om duurzaamheid en energiebesparing of willen we ook 

nog andere zaken bereiken. Een en ander is ook aan de voorkant al te bepalen, maar het geeft 

uiteindelijk wel richting aan de mogelijkheden voor methode en materialisatie van de 

energiebesparing. 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Stap 4 Ontwerp 

Als alle keuzes gemaakt zijn, is het tijd om ontwerpen te maken. Voor elk pand worden er mogelijke 

oplossingen in beeld gebracht. Daarnaast wordt er bepaald welke collectieve oplossingen worden 

uitgewerkt. Verder worden offertes aangevraagd voor de energiebesparende maatregelen en 

worden planningen gemaakt om aan de slag te gaan. Tot slot worden de vergunningen (en waar 

mogelijk een collectieve vergunning) aangevraagd.  

 

Fase 3. Uivoeren 

De maatregelen worden getroffen en de energiebesparing wordt een feit. 

 

Fase 4. Monitoren en evalueren 

In deze laatste stap wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de getroffen energiebesparende 

maatregelen leiden tot daadwerkelijke energiebesparing en hoeveel energie nog nodig is. Dit laatste 

is uiteindelijk nodig voor de vervolgstappen rondom het opwekken van duurzame energie. 

 


