
 

Motie: ‘Verduurzaming Erfgoed’ 

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op [10-07-2019], behandelende de 

Jaarstukken 2018; 

Overwegende dat: 

• We veel sneller stappen willen maken met de nieuw te schrijven erfgoednota en met deze motie dit 

willen stimuleren. 

• Het voor een duurzamere stad ook nodig is dat ook het erfgoed; monumenten en panden onder 

welstand verduurzaamd kunnen worden. 

• Er een oproep vanuit de Tweede Kamer is gedaan om te onderzoeken welke regelgeving in de weg 

zit (Zie Motie Vera Bergkamp 11 september 2018). 

• Leeuwarden de ambitie moet hebben om koploper te worden als het gaat om verduurzaming. 

• Het aansporen van verduurzamen altijd hand in hand moet gaan met het oog op de monumentale 

waarde van ons erfgoed.  

• Andere gemeenten inmiddels overgaan tot het afschaffen van leges. 

(https://www.energiekapeldoorn.nl/geen-vergunningskosten-zonnepanelen/) 

Constaterende dat: 
 

• Leeuwarden een groot aantal monumenten en panden onder welstand binnen haar 
gemeentegrenzen heeft staan en dit sinds de herindeling alleen maar toegenomen is. 

• Er een hoop winst valt te behalen voor een duurzamer gemeente Leeuwarden door die panden te 
verduurzamen. 

• Het voorkomt dat gemeentelijke regelgeving m.b.t. monumenten en welstand, de verduurzaming van 
die panden belemmert. 

 
Verzoekt het college: 
 

• Te onderzoeken welke lokale regelgeving er momenteel geldt voor panden onder welstand / 
monumenten, en waar dit knelt met duurzaamheidsambities en dit mee te nemen in de vast te 
stellen Erfgoednota. 

• De gemeente Leeuwarden aan te melden, als dit nog kan, bij het nog uit te voeren landelijke 
onderzoek welke knelpunten worden ervaren in wet- en regelgeving bij de verduurzaming van 
monumenten.  

• De mogelijkheden te onderzoeken waarin de kosten voor een vergunningsaanvraag (leges) voor het 
plaatsen van zonnepanelen en andere duurzame installaties op of aan panden in beschermde 
stadsgezichten en monumenten af te schaffen.  

• Deze knelpunten en mogelijkheden voor te leggen aan de gemeenteraad wanneer de Erfgoednota 
behandeld wordt in 2019, gecombineerd met een voorstel welke van deze knelpunten opgelost 
kunnen worden zodat er meer verduurzaming van (monumentale) panden mogelijk wordt. 

 
En gaat over tot de orde van de dag,  

 

Johan Magré/Julie Bruijnincx namens D66 Leeuwarden              Sander Douma namens PvdA Leeuwarden 

 

Femke Molenaar namens PAL/Groenlinks Leeuwarden  Jan-Willem Tuininga namens FNP Ljouwert 
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