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1. Inleiding
In opdracht van de VNG regio Zeeland is voor de doelgroep eigenaren van monumentenwoningen dit
communicatieplan samengesteld waarbij naast communicatie, aandachtspunten voor gemeentelijk
beleid, begeleiding van monumenteneigenaren en de proposities vanuit de aanbodzijde zijn
opgenomen. De regio Zeeland heeft een innovatieve aanpak voorgesteld om monumenteneigenaren
op weg te helpen naar een duurzaam monument. Dit plan is hiervoor een opmaat.
Zeeland heeft veel monumenten zoals in Middelburg waar 1200 monumentenwoningen staan. Goes,
Veere, Zierikzee, Hulst, Sluis en in de andere gemeenten en Zeeuwse dorpen staan beeldbepalende
monumenten. Monumenten vormen een divers en bijzonder erfgoed die maatschappelijk gewaardeerd
wordt. Een monumentale omgeving trekt toeristen aan en vormt daarmee een economische drager
van belang. Het beleid is gericht op conserveren en behoud van de monumentale waarden. Dit beleid
kan samengaan met duurzame waarden en economisch waardebehoud van monumenten.
In monumentale woningen wonen mensen. Eigenaren delen het besef dat je als een goed
rentmeester je erfgoed doorgeeft aan nieuwe generaties. De verscheidenheid in monumentale
woonhuizen is groot. Dit gegeven en het feit dat erfgoed behouden moet worden voor de toekomst
maakt het nemen van energiebesparende maatregelen door monumenteneigenaar geen standaard
proces. Monumenten eigenaren die maatregelen willen nemen, ervaren hoe lastig dat is. In
Middelburg is een burgerinitiatief ‘Middelburg groene monumentenstad’ ontstaan waarbij
monumenteneigenaren samenwerken. Dit initiatief kan Zeeuws breed uitgebouwd worden. Maatwerk
is vereist en gemeente en aanbieders kunnen helpen dit maatwerk te leveren. Door monumenten
energiezuiniger, comfortabeler (thermisch/visueel/akoestisch) en betaalbaar te maken kunnen we er
voor zorgen dat deze ook in de toekomst behouden en bewoonbaar blijven.
Wij hopen dat de Zeeuwse gemeenten dit communicatieplan inzetten bij de eigen en gezamenlijke
acties gericht op het stimuleren van monumenteneigenaren om energiebesparende maatregelen te
nemen. En dat de aandachtspunten voor monumentenbeleid aanleiding geven om de processen
optimaal in te richten op de vraag van de monumenteneigenaren. Tenslotte geeft dit document
aanknopingspunten aan aanbieders om monumenteneigenaren gericht en passend aanbod te doen.
Marlou Boerbooms, augustus 2016
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3. Duurzame waarden
1
Volgens de wetenschappelijke inzichten van the Natural Step zijn er vier duurzame waarden :
1.
Duurzaamheidsprincipe 1: Zo min mogelijk grondstoffen delven
Ofwel niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.
De grondstoffen die gebruikt zijn om monumenten te bouwen komen uit de natuur en kennen een
lange levenscyclus. Het beleid is erop gericht materialen te behouden door goed onderhoud en
conservering. De transitie van fossiele brandstoffen voor verwarming en warmtapwater van
monumenten naar gasloos en duurzaam opgewekte energie past in dit duurzaamheidsprincipe.
2.
Duurzaamheidsprincipe 2: Beperk gebruik chemische stoffen
Ofwel niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.
In de loop van de eeuwen is in het onderhoud van monumenten dit principe steeds beter toegepast.
Zo zijn zware oliehoudende en chemische verven vervangen door waterdragende verfsystemen.
Chemische stoffen worden ingezet om te conserveren en bijvoorbeeld bij de bestrijding van boktor.
3.
Duurzaamheidsprincipe 3: Natuurlijke materialen en circulaire toepassingen
Ofwel de natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen.
Van oorsprong zijn monumenten gebouwd met de natuurlijke materialen in een tijd van circulaire
economie. Ademende materialen die vocht reguleren zoals vlas- en schapenwol passen in dit
principe. Eeuwenlang zijn monumenten verwarmd via lokale houtgestookte bronnen.
4.
Duurzaamheidsprincipe 4: Goed zijn voor elkaar
Ofwel geen dingen doen waardoor mensen beperkt worden in het vervullen van hun basisbehoeften.
Ook monumenteneigenaren hebben basisbehoeften zoals veilig, gezond en comfortabel wonen.
Deze waarden zijn toepasbaar voor monumenten. Ook de economische waarde is van belang. Het
investeren om te komen tot energieneutraal erfgoed draagt bij aan waardebehoud van monumenten.

1

Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) ofwel “The Natural Step-aanpak”
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3. Doelgroepen & proposities
Er zijn vele manieren om de markt voor woningbezitters en dus ook monumenteneigenaren op te
2
delen. Het Mentality© model , ontwikkeld door Motivaction gaat uit van vijf doelgroepen:

Figuur 1. Mentality types in Nederland
De verantwoordelijken, plichtsgetrouwen en statusbewusten zijn de meest kansrijke doelgroepen voor
het nemen van energiebesparende maatregelen aan de woning. Nu zijn juist deze groepen
oververtegenwoordigd onder monumenteneigenaren. Van de monumenteneigenaren is de groep
verantwoordelijken ofwel de rentmeesters relatief het grootst. Net als de plichtsgetrouwen zijn ze
gevoelig voor het aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat
zij een lage woningtemperatuur accepteren en selectief vertrekken verwarmen. Zij zijn bereid te
investeren in energiebesparende maatregelen maar willen dit op een verantwoorde manier laten doen.

2

Whitepaper “Vijf tinten groen: input voor effectieve duurzaamheidstrategieën”, Motivaction zie bijlage
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4. De Psychologie: veilig, gezond en aantrekkelijk
De beleving van de klant speelt een rol in de communicatie over het nemen van energiebesparende
4
maatregelen. Dit komt onder andere tot uiting in de klantreis (het traject dat de bewoner doorloopt
van eerste gedachte tot en met uitvoering en service). Uit onderzoek blijkt dat veel bewoners
energiebesparende maatregelen stapsgewijs uit willen voeren in plaats van alles in één keer. Dit geldt
zeker voor monumenteneigenaren. Zij hebben te maken met meer regels en vergunningtrajecten.
We hebben niet 1 stel hersenen, maar 3 en de meest primitieve structuur, ook wel het reptielenbrein
genoemd, stuurt ons gedrag. Daar leven we in het hier en nu en worden we geregeerd door basale
overlevingsfuncties: voedsel, veiligheid, voortplanting en sociale acceptatie. Een product dat
inspeelt op een van de 4 oerbreinfuncties, slaat beter aan. Zo was de Toon-display een leuk speeltje
(voor mannen). Nu het een rookmelderfunctie heeft, is het een veiligheidsproduct. En veiligheid heeft
een hogere attentiewaarde. Vanuit de 4 genoemde overlevingsfuncties kan het nuttig zijn
energiebesparing te ‘verkopen’ door bedrijven die al in contact zijn met klanten over veiligheid zoals
de Monumentenwacht die een jaarlijkse check uitvoert voor onderhoud van het monument.
Alle verandering ontregelt en dat wil ons oerbrein niet. Om deze reden is het aan te raden nieuw
gedrag te plaatsen in lijn met gedrag dat men al heeft vertoond (en dus kent). Het kopen van een
warmtepomp wordt zo een logisch vervolg op eerder energiebesparend gedrag of maatregel zoals
isolerende glas. Zelfs een simpele maatregel als dubbel glas is voor een monumenteigenaar al een
ingewikkelde afweging. De eerste maatregel moet goed bevallen zodat een bewoner bereid is een
volgende maatregel te nemen. Begeleiding voor monumenteneigenaren kan hieraan bijdragen.
Een andere factor die in sterke mate bepaalt of iets aandacht krijgt, is het afzenderschap. Als men
iemand niet kent, of er een negatieve associatie bij heeft, dan krijgt de zender/ boodschap geen
aandacht. Een gemeente is een betere afzender dan een bedrijf, ondanks allerlei negatieve
associaties zoals ‘de gemeente staat geen verandering toe aan een monument’ of ‘ik moet een
vergunning aanvragen’. Een afzender die vaak positieve gevoelens oproept is de buurman: die heeft
geen commerciële motieven. Ook afzenders waar men al een emotionele band mee heeft zijn goed,
zoals SCEZ met de monumentenwacht. Deze emotionele band is overigens het sterkst als de
afzender zo nabij mogelijk is. Zo vinden mensen het interessant om te horen dat de doorsnee
woningeigenaar bepaalde maatregelen heeft genomen, maar de interesse neemt sterk toe als het
gaat om de groep woningeigenaren die net als hij een monument heeft. Daarvan is ‘Middelburg
groene monumentenstad’ (bijlage) een goed voorbeeld.
De doordringingskracht van het gekozen kanaal is ook bepalend. Stel dat een buurman zijn or haar
buurman vraagt mee te doen met een samen inkopen initiatief, dan maakt het veel uit of dat via een
‘koud kanaal’ gebeurt – flyer door de bus – of via een ‘warm kanaal’: aanbellen en aanspreken. Uit
o.a. de Blok voor Blok projecten is gebleken dat feitelijk alleen direct sociaal contact echt werkt.
Zes oermechanismen
Robert Cialdini is een hoogleraar marketingpsychologie die onderzoek deed naar hoe mensen elkaar
overtuigen (iets te doen waar ze in eerste instantie geen zin in hebben). Hij ontdekte dat er zes sociale
oermechanismen zijn die de aansprekendheid van producten en diensten versterkt. Potentiële klanten
worden er hebberiger van. De 6 mechanismen om monumenteneigenaren aan te spreken:
1. Sociaal bewijs
- Laat zien hoeveel anderen iets al hebben gedaan, ermee bezig zijn, of van plan zijn te gaan doen
- Geef deze cijfers zo ‘dichtbij mogelijk’ (psychologische nabijheid, bezien vanuit de doelgroep)
2. Schaarste
- Stel acties in die een bepaalde looptijd hebben
- Zet een limiet aan de verkrijgbaarheid van iets
- Stel voor de eersten die reageren een extra beloning in
- Creëer een aanbieding die men alleen nooit kan krijgen (bijv. lagere prijs bij samen inkopen)
3. Autoriteit
3
4

Deze paragraaf is ontleend aan ‘Verleid de consument’, 5plus1
Customer Journey infographic PCW
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- Zet personen of organisaties in die voor de doelgroep een autoriteit zijn
- Let op: onafhankelijkheid creëert ook een vorm van autoriteit
4. Sympathie/ liking
- Partnermarketing: laat de boodschap vertellen door personen/ organisaties die men vertrouwt
- Ook hier geldt: hoe dichterbij (fysiek en psychologisch), hoe beter
5. Wederkerigheid
- Begin met iets te geven:
dit hoeft geen fysiek cadeautje te zijn, aandacht of op een persoon toegesneden informatie is ook oké
6. Commitment en consistentie
- Vraag wat men al aan energiebesparing gedaan heeft; de kans is groot dat men zichzelf op basis
hiervan ‘re-labelt’: “O, ik doe dit al. Ik vind energiebesparing blijkbaar belangrijk
- Zorg dat de doelgroep een verklaring tekent waarin men aangeeft zich voor te nemen het monument
– dit hoeft niet meteen – te verduurzamen
- Bouw een bestand op met monumenteneigenaren die eerder al een maatregel hebben genomen c.q.
van een regeling gebruik hebben gemaakt en benader hen; refereer hierbij aan het eerdere gedrag
Vrouw is belangrijk(st)e beslisser in huis
Onderzoek naar praktijkprojecten en marketing tonen aan: de vrouw bepaalt 75% van de
aankoopbeslissingen. Zij heeft een beeld van hoe zij de woning wil verbeteren en wat daarbij als
eerste aan de beurt is. Het bijzondere is, dat de afgelopen 30 jaar alle campagnes gericht op
energiebesparing vooral instaken op dingen die mannen leuk vinden: techniek, innovatie,
terugverdientijd. Vrouwen vinden andere dingen belangrijk: comfort; styling/ inrichting; praktisch,
dagelijks gebruiksgemak. Sommige bedrijven hebben dit door en zetten vrouwelijke werknemers in
voor het klantcontact en hebben het bij kennismaking over praktische zaken rond de ingreep (eind
elke dag boel schoon achterlaten; voordat de steiger in de voortuin wordt gezet eerst planten
uitgraven/ verplaatsen). Dit bepaalt de keuze van kanalen (woon- en vrouwenbladen), de vormgeving
en communicatie-uitingen (geen harde, donkere kleuren en rechte lijnen).
Het is niet zo dat als iemand energie wil besparen, hij alle maatregelen even leuk vindt. Zo worden
zonnepanelen en zonneboilers bij eerste oriëntatie interessant gevonden, maar kiest bijna iedereen
voor zonnepanelen. Waarom? Omdat die ‘plug and play’ zijn. Zonneboilers moeten aangesloten
worden op een warmtebron. Een andere factor die de ‘wow’-factor mede bepaalt, is het design.
De 6-weken regel
Als het eenmaal gelukt is aandacht van de doelgroep te krijgen, is het zaak deze vast te houden.
Hiertoe dient men minimaal elke 6 weken iets van de afzender te vernemen. Gebeurt dat niet, dan
zakt de aandacht weer weg en wordt het wederom erg lastig deze weer te verkrijgen.
De 10-20-50-regel
Vaak wordt via taal gecommuniceerd. Maar de mens is geen ‘talig’ wezen. Een oude marketingwet
luidt: “Laat me iets lezen en ik onthoud 10%, laat me iets horen en ik onthoud 20%, laat me iets zien
en ik onthoud 50%”. Het is dus zaak zoveel mogelijk visueel te communiceren.
Biologische aandachtstrekkers
• Gezichten: vanaf onze geboorte zijn we automatisch ingesteld op het bekijken en herkennen van
gezichten (ouders herkennen, veiligheid). Standaardadvies bij communicatie is: gebruik lachende
gezichten, niet van fotomodellen, maar van ‘echte’ mensen, zodat men zich erin kan herkennen.
• Contrast: dit kan fysiek in kleur, maar ook symbolisch door het effect van het product dat men
aanbiedt af te zetten tegen een andere situatie, waarin dat effect er niet is (en die ongewenst is).
• De kleur rood, erotiek/ sex.
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5. Tien regels voor communicatie
1. Belangen van de bewoner behartigen
Ga uit van de belangen van de bewoner en dien deze. Denk aan het oerbrein: veiligheid, erbij horen.
2. Betrouwbare afzender
De bewoner die ervaring heeft met het nemen van maatregelen, brengt zijn ervaring over. Deze
bewoner is geloofwaardig, wordt vertrouwd, heeft het beste met zijn buren voor en dient als sociaal
bewijs. Betrek wethouders en aanbieders die autoriteit hebben, hiermee bereik je alle doelgroepen.
3. Eerder verzoek als uitgangspunt
Vraag wat een bewoner al gedaan heeft. Een eerder uitgevoerde maatregel verlaagt de stap naar een
volgende maatregel en draagt bij aan een consistente lijn. Vraag de bewoner vervolgens welke
maatregelen deze wil uitvoeren. Noteer deze intentie en laat de bewoner tekenen.
4. Niet ‘Redt het milieu’ maar ‘Samen aan de slag’
Werk vanuit waarden die aanspreken: veilig, warm, comfortabel wonen en samen aan de slag.
5. Oude marketing technieken werken niet
Benut social media zoals facebook, filmpjes, beelden, radio en tv, kranten, het energieloket,
organiseer fysieke activiteiten, zoals sessies die onderlinge sympathie en samenwerking bevorderen.
6. Eigenaarschap bij de bewoner
Werk aan eigenaarschap door bijvoorbeeld warmtescans waarop je warmtelekken uit je huis ziet.
7. Verliezen is erger dan niet winnen
Draag uit dat je niet langer teveel gaat betalen, geen last meer hebt van koude voeten, tocht of vocht.
Biedt kortdurend acties om inkoopvoordeel te verzilveren door nu mee te doen.
8. Geld is geen doorslaggevende factor
In de keuze van maatregelen zien we dat bewoners hun eigen afweging maken en dat geld alleen
hierbij niet doorslaggevend is. Dit geldt zeker ook voor monumenteneigenaren.
9. Keuze vergroot de deelname
Door maandelijks een activiteit aan te bieden, blijft het thema onder de aandacht en zal de bewoner
eerder tot uitvoering van maatregelen komen waarbij hij of zij een eigen keuze maakt.
10. Handelingsperspectief bieden
Betrek bedrijven zodat de gemeente en bedrijven het de bewoner eenvoudiger kan maken om
maatregelen uit te laten voeren.
Deze tien regels en psychologische inzichten worden toegepast in ‘Middelburg groene
monumentenstad’ een burgerinitiatief waarbij monumenteneigenaren samenwerken aan een mooier,
comfortabeler en energiezuiniger monument.

5

‘Kansrijke aanpakken voor gebouwgebonden energiebesparing’, A. van Hal, H. Diepenmaat en M. Boerbooms
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6. Voorlichtingscampagne Rijk 2016-2019
Het ministerie van BZK heeft begin 2016 100 miljoen vrijgemaakt. Op 3 oktober start zij een landelijke
Voorlichtingscampagne voor de periode 2016-2019. Naast deze campagne lanceert het Rijk in
oktober een subsidieregeling voor het nemen van isolerende maatregelen door particulieren die ook
voor monumenteneigenaren interessant is.
De insteek is landelijk en regionaal communicatie te combineren. De landelijke campagne verhoogt de
attentie onder bewoners en stimuleert hen maatregelen te nemen. Lokaal nemen eigenaren via
persoonlijk contact met andere monumenteneigenaren die al maatregelen namen, via ondersteuning
vanuit de gemeente of via offerteaanvragen bij aannemers vervolgstappen. De landelijke website linkt
door naar het DuurzaamBouwloket en stelt materiaal beschikbaar dat lokaal gebruikt kan worden.
Doel landelijke campagne
In 3 jaar tijd 750.000 woningeigenaren stimuleren en faciliteren 2 of meer energiebesparende
maatregelen te nemen. Vooral gericht op woningeigenaren met woninglabel C < (3,2 mln.),
(ver)kopers, (ver)bouwers, VvE’s (0,8 mln.)
De campagne richt zich daarnaast op secundaire doelgroepen als gemeenten, energieloketten,
partners deelcampagnes en intermediairs.
Doelgroep
Bewoners die twijfelen. Deze groep aanspreken via beeld, meerdere kanalen, tone of voice,
campagneleus: Energiebesparen doe je NU! Triggers zijn comfort, financiën, en ook milieu. Daarbij
gaat het Rijk uit van de barrières van de klantreis, deze moeten omlaag. Monumenteneigenaren
hebben bijzondere barrières die lokaal afhangen van het gemeentelijke beleid en de ondersteuning.
Mensen zijn opportunistisch als het gaat om zaken waarvoor de motivatie te laag of de barrières te
hoog zijn. Als een (buiten)kans zich voordoet, dan zijn mensen geneigd die te pakken. Daarom zijn
lokale acties van belang waardoor een buitenkans ontstaat. Daarom zijn lokale acties van belang.
Boodschap: Energiebesparen doe je NU!
Koepelboodschap die urgentie vergroot door voordelen in het nu te communiceren. Framen met
urgentie: dit is het goede moment. Aanhaken bij verandermomenten met relevante propositie zoals
een luchtwarmtepomp bij een CV. Een landelijke website: www.energiebesparendoejenu.nl.
Nu: omdat er nu subsidie is.
Nu: omdat je energierekening direct omlaag gaat.
Nu: het winter wordt en je koude voeten krijgt van je ongeïsoleerde vloer.
NU: omdat je net een monument hebt gekocht of gaat verbouwen.
Energiebesparen doe je NU!
NU: omdat regionaal een actie loopt waar je bij aan kunt sluiten.
Gemeenten kunnen de urgentie verhogen omdat zij vertrouwd worden als onafhankelijke adviespartij.
Eigen logo’s, campagnes en boodschappen kunnen aansluiten bij deze boodschap.
Er is veel ruimte voor eigen accenten die regionaal of lokaal ingevuld worden.
Barrières verlagen met deelcampagnes:
Want specifieke maatregel is nu extra makkelijk.
Want deze maand staan alles over vloerisolatie centraal.
Want op deze website vind je alle specialisten bij jou in de buurt.
Deelcampagnes gericht op VvE’s, monumenteneigenaren, verbouw en koop nieuw huis.
Inkoop media, ook lokaal afstemmen
Koepel biedt ruimte voor verbinden met eigen campagnes zonder verlies van eigen identiteit.
Koepel biedt ook mogelijkheden om een lokale campagne op te bouwen (meeliften).
Keuze van de maatregelen die onder de aandacht zijn: liefst aansluiten bij regionale prioriteiten.
Goede voorbeelden van lokale aanpakken, zoals Middelburg groene monumentenstad.
Toolkit met praktische instrumenten op de landelijke website die voor elke bewoner te downloaden is.
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7. De kernboodschap: Energiebesparen doe je NU!
Rondom het project gericht op monumenteneigenaren formuleren we één kernboodschap (de
essentie waarom de communicatie draait): “Energiebesparen doe je NU”. Zeeland sluit zo aan op de
Voorlichtingscampagne van het Rijk 2016-2019 om monumenteneigenaren te prikkelen om in en om
het monument energie te besparen. Alle gemeenten en aanbieders die zich willen richten op
monumenteneigenaren leveren hiertoe voor de doelgroep relevante en aansprekende informatie en
ondersteuning. Deze ondersteuning richt zich op het soepel verlopen van het proces van oriëntatie
naar het daadwerkelijk nemen van energiebesparende maatregelen zoals omschreven in de klantreis.
Daarnaast sluit het aan op de Zeeuwse boodschap die we ook voor andere doelgroepen inzetten.
Dit is wat we willen vertellen:
Projectpartners
Samen zetten we een effectieve vraaggerichte ondersteuningsstructuur neer die bijdraagt aan de
verduurzaming van de samenleving. Daarmee versterken we de kwaliteit van het leven, nu en in de
toekomst. Energiebesparen doe je NU!
Gemeenten – intern
De gemeenten werken samen aan de uitvoering van het Energieakkoord. Samen zetten zij zich in
voor een toekomstbestendige woningvoorraad. Energiebesparen doe je NU! Geeft een impuls aan de
economie en is voor de bewoners juist NU een kans om comfortabeler, veiliger en gezonder te wonen.
Potentiële projectpartners
De regio biedt een aanbod dat bijdraagt aan verduurzaming van de samenleving en tegelijkertijd zorgt
voor lokale werkgelegenheid en innovatie. Iedereen die ons hierbij wil helpen is van harte uitgenodigd
mee te doen. Samen werken we aan de continuering, verbreding en opschaling van dit mooie
vraaggerichte aanbod onder het motto Energiebesparen doe je NU!
Doelgroep
De regio biedt middels het DuurzaamBouwloket en acties voor monumenteneigenaren ondersteuning
bij het oriënteren op en overgaan tot energiebesparing, Energiebesparing doe je NU inspireert
bewoners om zich niet alleen te interesseren, oriënteren, maar echt te komen tot de uitvoering van
maatregelen: Energiebesparen doe je NU!
Belanghebbenden
De regio zet een effectieve ondersteuningsstrategie neer, waarmee de doelstellingen van het
Energieakkoord worden gehaald. Door de animo voor energiebesparing te verzilveren en te
versterken, versterken we de vitaliteit van de regio op meerdere vlakken en zetten we de regio op een
mooie manier op de kaart dankzij Energiebesparen doe je NU!
Om in de communicatie herkenning te creëren, gebruiken we in zowel de overall communicatie als in
de communicatie vanuit projectpartners één gezamenlijke pay-off.
Gezamenlijke pay-off:
In de regio werken overheden, bedrijven en bewoners gezamenlijk aan een nieuw en uitdagend
stimuleringsprogramma energiebesparing. Dit programma stimuleert bewoners om zich actief te
oriënteren op en werk te maken van energiebesparing in/ om de woning onder de noemer
Energiebesparen doe je NU!
Centrale boodschap
Om de communicatie over het aanbod te versterken, is het raadzaam een centraal concept te
gebruiken. Het concept is een creatieve doorvertaling van de kernboodschap. Deze kan worden
gebruikt als kapstok voor de algehele communicatie. Het aansluiten op het Rijk versterkt de Zeeuwse
boodschap: Energiebesparen doe je NU!
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8. Communicatie 2016-2017
Het Rijk vraagt de regio’s om input voor een toolkit die landelijk wordt ontwikkeld. Hiermee ontsluit zij
communicatie middelen die zij beschikbaar stelt en die in Zeeland benut kunnen worden. Persoonlijk
contact en acties worden lokaal georganiseerd. Deze acties zijn van belang om de doelstelling te
bereiken. Daarom dienen de communicatiemiddelen uit de landelijke toolbox ter ondersteuning van de
activiteiten die gepland zijn in de Zeeuwse gemeenten en versterken regionale acties.
Te denken valt aan de middelen die ingezet kunnen worden via de volgende kanalen:
• Het DuurzaamBouwloket
• Radio, TV, pers
• Social media, email marketing, brieven
• Beurzen, markten, tentoonstellingen en scholenprojecten
• Via externe kanalen van gemeenten, bedrijven en burgerinitiatieven
• Interne kanalen van de Zeeuwse gemeenten en VNG Zeeland
Voor de Zeeuwse aanpak gericht op monumenten wordt het Rijk gevraagd de volgende middelen in
de landelijke toolkit op te nemen:
Doelgroep monumenteneigenaren
• Monumenteneigenaren centraal stellen en hiervoor afzonderlijke uitingen maken
• Subsidieregelingen goed ontsluiten via filmpjes van monumenteneigenaren
• Filmpjes van monumenteneigenaren die al eerder met succes duurzame maatregelen troffen
• De menukaart van groene grachten Amsterdam ontsluiten voor de gemeenten
• Elke maand content leveren themagewijs, zoals seizoensgebonden items, comfort, subsidie.
Doelgroep aanbieders
• Via het DuurzaamBouwloket en aanbieders die zich richten op monumenteneigenaren de
communicatiemiddelen uit de landelijke toolbox benutten zodat de herkenbaarheid bij
bewoners groter wordt.
• Aanbieders en het energieloket stimuleren de communicatiemiddelen zoals de tochthond te
benutten en de strips met daarin de boodschap die inspeelt op veilig, comfortabel, samen en
leuk: dat de overlast te doen is, dat samenwerken aan energiebesparing zorgt voor lagere
kosten en meer sociale verbondenheid.
Communicatiekalender
Het DuurzaamBouwloket werkt met een communicatiekalender waarin de Zeeuwse gemeenten de
activiteiten inplannen. De gemeenten wordt gevraagd in deze communicatiekalender per maand de
activiteiten te plannen die in samenwerking met het DuurzaamBouwloket gecommuniceerd worden.
Hierin staat een beknopt overzicht wat er per week wordt gecommuniceerd en via welke kanalen dit
gebeurt. Doel is aan te haken bij acties in de regio, triggers (uitbetalen vakantiegeld,
subsidieregelingen, Duurzaamheids Dag etc.) en de seizoenen. Monumenten eigenaren vormen een
aparte doelgroep. Hiervoor kan een gerichte campagne opgezet worden met als voorbeelden:
Week
Begin september
e

2 helft september
Week duurzaamheid okt
Duurzame huizenroute nov

Boodschap
Duurzame monumentenwandeling op
open monumentendag
Isolatiecampagne in gemeente X
Benut subsidieregeling!
Hoe verzilver je dit in een monument?
Monumenteneigenaren:
Energiebesparing doe je Nu!
Opstelling monumenten
Aankondiging vooraf en verslag achteraf

Kanalen
Gemeente website, lokale
krant, FB, Twitter
Gemeente website, lokale
krant, FB, Twitter
Gemeente website, lokale
krant, FB, Twitter
Gemeente website, lokale
krant, FB, Twitter

De kalender wordt periodiek geüpdate om actueel te blijven en zal worden gedeeld met de relevante
communicatiemensen bij de gemeenten. Een trekker zal voor Zeeland de activiteiten, persberichten,
acties en uitingen richting monumenten eigenaren plannen en coördineren.
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9. Aandachtpunten voor gemeentelijk monumentenbeleid
Het is belangrijk dat het gemeentelijk beleid ruimte schept zodat monumenteneigenaren energetische
maatregelen kunnen (laten) uitvoeren. Elke Zeeuwse gemeente heeft een eigen beleid. Een eerste
stap is dat gemeenten onderling uitwisselen hoe het beleid is en onderzoeken waar de regelgeving
verandering behoeft om energiebesparende maatregelen bij monumenten te stimuleren of mogelijk te
maken. Het RCE heeft duurzaamheid tot beleidspunt gemaakt en daarover meerdere publicaties
uitgegeven. Dit kan als basis dienen voor het te formuleren beleid. Het SCEZ organiseerde op 5 juli
2016 een bijeenkomst voor de Zeeuwse gemeenten ‘Monumenten en duurzaamheid’. Dit zou een
aftrap kunnen zijn voor een vervolgtraject. De gemeente Middelburg presenteerde hier haar nota
Ruimtelijke Kwaliteit 2016. Dit beleid biedt meer ruimte voor duurzame opwekking op monumenten en
stelt regels voor energiebesparing bijvoorbeeld in materiaaltoepassing van isolerende beglazing.
Hieronder is het Middelburgse beleid toegelicht met als voorbeeld de toepassing van zonnepanelen.
Voor het plaatsen van zonnepanelen in beschermde stadsgezicht in Middelburg is een vergunning
nodig inclusief een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Indien het plan niet past binnen
de sneltoetscriteria, wordt het voorgelegd aan het WARK (Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit).
Deze toetst het plan op basis van de beleidsrichtlijnen. Indien het plan voldoet aan de criteria geldt
een Algemeen Positief Advies van het college om in te stemmen met de binnenplanse afwijking van
het bestemmingsplan. De aanvrager heeft vooraf zekerheid en een snelle vergunningverlening.
Algemeen
• Bestaande pannen blijven liggen.
• Panelen dienen reversibel te worden aangebracht.
• Buizen en leidingen reversibel aanbrengen en zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande
leidingentracés.
• Indien op een schuin dak:
o Binnen het dakvlak;
o Direct op het bestaande dakvlak (pannen handhaven), en
o Hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak.
o Een rand van 1 dakpan rondom vrij houden. Pannenmaat van 30 cm aanhouden indien er
andere dakbedekking dan dakpannen is toegepast.
• Indien op een plat dak:
o Afstand tot de randen van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of paneel (zie
afbeelding).
• Panelen schakeren in een rechthoekig vlak, geheel gevuld (geen sparingen in de rechthoek).
Panelen op hoofdgebouw:
• Achterdakvlak: volledig, met minimaal rand van 1 dakpan rondom vrij.
• Zijdakvlak: 75 % van het zijdakvlak met minimaal een rand van 1 dakpan rondom en minimaal 3
dakpannen vanaf de voorgevel vrij. Dit geldt niet voor hoeksituaties en vrijstaande panden.
Hiervoor is een toets door het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit nodig.
• Plat dak: volledig, waarbij een rand rondom wordt vrijgehouden (afstand tot de randen van het dak
ten minste gelijk aan hoogte collector of paneel).
Panelen op aanbouw, uitbouw of bijgebouw:
• Dakvlak(ken): volledig, met minimaal rand van 1 dakpan rondom vrij;
• Plat dak: volledig, waarbij een rand rondom wordt vrijgehouden (afstand tot de randen van het dak
ten minste gelijk aan hoogte collector of paneel, zie afbeelding).
Niet toegestaan binnen deze sneltoets zijn panelen op:
• De Middelburgse topmonumenten (zoals benoemd in bijlage 4 van de nota).
• Dakvlakken van hoofdgebouwen die gekeerd zijn naar het openbaar toegankelijk gebied.
• Daktoevoegingen, zoals dakkapellen, dakopbouwen en (trap)torens.
• Panelen losgeplaatst op het erf of op stellages.
• Leibedekking.
Het plaatsen van zonnepanelen volgens de richtlijnen uit deze sneltoets legesvrij. Hetzelfde geldt voor
achterzetglas of isolerend monumentenglas.
Voor de verschillende maatregelen is het beleid tussen de Zeeuwse gemeenten te vergelijken en vast
te stellen waar aanpassing gewenst en nodig is om monumenten te verduurzamen.
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10. Proposities voor monumenten
De subsidieregeling die het Rijk in oktober 2016 aanbiedt aan particulieren zal 20% van de kosten
vergoeden voor het (laten) uitvoeren van tenminste twee isolerende maatregelen. Voor
monumenteneigenaren is het nemen van een maatregel al tijdrovend en ingewikkeld maar het laten
uitvoeren van twee isolerende maatregelen kan een buitenkans zijn door de subsidie van 20% op de
kosten. Indien een monumenteneigenaar de isolerende maatregelen op een natuurlijk moment
uitvoert, is benutten van de subsidie aantrekkelijker. Een natuurlijk moment is bijvoorbeeld een
schilderbeurt, onderhoud, een verbouwing of na aankoop van een monument. Ook moeten
aanbieders aantrekkelijke proposities bieden zodat de monumenteneigenaar deze buitenkans kan
benutten. Uit de evaluatie van Middelburg groene monumentenstad blijkt (bijlage) dat aanbieders niet
altijd goed ingespeeld zijn op de vraag vanuit monumenteneigenaren. Hierop is een verbetertraject
noodzakelijk. Aanbieders kunnen eigenaren helpen de subsidie te verzilveren op het moment waarop
monumenten een onderhoudsbeurt ondergaat of bij een grotere verbouwing. Zij dienen dan wel een
aanbieding te doen van tenminste twee isolerende maatregelen. Ook de monumentenwacht (SCEZ)
kan eigenaren wijzen op de mogelijkheden om energiemaatregelen uit te (laten) voeren bij onderhoud.
Financiers zoals het restauratiefonds en lokale hypotheekverstrekkers kunnen eigenaren op de
mogelijkheden wijzen. Makelaars kunnen in het contact met monumenteneigenaren die willen
verkopen of toekomstige eigenaren het gesprek aangaan over het verduurzamen van het monument.
In Zeeland zijn er een aantal gerenommeerde aanbieders actief die zich al decennia lang richten op
onderhoud en verbouwingen van monumenten. Via Bouwend Zeeland kunnen deze aanbieders
bereikt worden. Deze aanbieders kunnen op monumenten gerichte acties bieden met aantrekkelijk
aanbod voor het energetisch verbeteren van monumenten. Het is belangrijk dat zij de fiscale regels
kennen want een aantal maatregelen zoals isolerende beglazing of maatregelen die in combinatie met
onderhoud worden uitgevoerd, zijn (deels) aftrekbaar van de belasting. Scholing van intermediairs en
aanbieders in de regelgeving, financiering, subsidieregelingen, fiscaliteit en de mogelijkheden draagt
bij aan het verzilveren van de kansen voor monumenteneigenaren.
Kansrijke proposities als het gaat om het verzilveren van de subsidieregelingen zijn:
ISDE
Het toepassen van warmtepompen, in monumenten zal het meestal om luchtwarmtepompen gaan,
zonnecollectoren voor warm tapwater en/of houtpelletkachels kunnen ISDE subsidie opleveren. Met
name houtpelletkachels zijn kansrijk in monumenten als vervanger van open haarden en houtkachels.
In combinatie met de (lucht)warmtepomp en eventueel het toepassen van zonnepanelen, is de
transitie van gas naar duurzame energie ook mogelijk voor een monument.
Subsidie 2 isolerende maatregelen
Isolerende beglazing is in veel monumenten nog niet toegepast en is een door bewoners vaak
gewenste keuze. Het is kansrijk deze maatregel te combineren met een andere isolatiemaatregel
zodat de subsidie benut kan worden. De afweging welke isolerende beglazing de beste oplossing is,
verschilt per monument. De keuze is ruim: of isolerend monumentenglas of het veel beter isolerende
vacuümglas, of het behoud van het bestaande enkel glas in combinatie met HR++ achterzetglas en
allerlei andere varianten zijn mogelijk. Maatwerk is nodig en goed advies onontbeerlijk. Deze
maatregel is goed te combineren met dak-, gevel en/of vloerisolatie. Ook hierbij zijn vele keuzes te
maken en moet per situatie de beste oplossing gevonden worden.
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11. Begeleiding van monumenteneigenaren: innovatieve aanpak
Het is belangrijk dat gemeenten monumenteneigenaren goed begeleiden bij de klantreis om
energiebesparende maatregelen uit te (laten) voeren. Elke gemeente heeft hiervoor nu eigen regels.
Sommige Zeeuwse gemeenten zoals Middelburg biedt de monumenteneigenaar service aan waarbij
een monumenteneigenaar gratis advies kan krijgen. Dit om zo min mogelijk drempels op te werpen als
mensen iets aan hun monument willen doen. Ook heeft Middelburg bijgedragen aan warmtescans
voor monumenteneigenaren waarbij de eigenaar een tegemoetkoming in de kosten ontving. Deze
scans geven inzicht in de warmteverliezen en aanknopingspunten voor het terugdringen van
warmtelekken en het uitvoeren van maatregelen.
In de verschillende stappen van de klantreis zijn andere partners en begeleiders voor
monumenteneigenaren van belang. Zo is in de fase van bewustwording en interesse wekken de
buurman ofwel de monumenteneigenaar die energiebesparende maatregelen uitvoerde of duurzame
opwekking toepaste van belang. Dit geldt ook voor de intermediairs zoals de monumentenwacht die
onderhoudsscans uitvoeren op verzoek van de eigenaren. Deze kan de eigenaar bewust maken van
de mogelijkheden om energie te besparen op een verantwoorde manier. Of de makelaar die
eigenaren die willen verkopen of toekomstige eigenaren ontmoet en hen kan wijzigen op de
mogelijkheden van energiebesparing. In de fase van oriëntatie heeft de gemeente een rol om regels
en vergunningen goed uit te leggen. In de offerte fase en de afweging welke maatregelen uitgevoerd
kunnen worden, spelen de aanbieders een belangrijke rol. Na uitvoering is de cirkel rond en kunnen
ervaringen weer onderling gedeeld worden met monumenteneigenaren die aan het begin van de
klantreis staan.
In de innovatieve aanpak die de VNG regio Zeeland heeft ingediend, wordt de begeleiding Zeeuws
breed opgepakt. Hierbij wordt aangesloten op de ervaring die is opgedaan binnen het burgerinitiatief
‘Middelburg groene monumentenstad’ (bijlage). De groep actieve monumenteneigenaren wordt
uitgebreid naar heel Zeeland. Zij helpen elkaar onderling in de afweging welke maatregelen zij willen
(laten) uitvoeren, organiseren collectieve inkoop en delen ervaring met de uitvoering. De inzet is
maandelijks een activiteit aan te bieden. Veel aandacht wordt besteed aan een goed samenspel met
Zeeuwse gemeenten die eveneens service kunnen bieden aan monumenteneigenaren en de
samenwerking tussen burgers stimuleren. Tenslotte wordt ook actief ingezet op de aanbiederskant en
de intermediairs. Gespecialiseerde bedrijven die onderhoud en verbouwingen aan monumenten
uitvoeren, worden partners in de innovatieve aanpak. Dit geldt ook voor intermediairs als SCEZ met
de monumentenwacht en financiers/makelaars. Deze organisaties besteden nu nog nauwelijks
aandacht aan het verduurzamen van monumenten en worden hierin geschoold. Het doel is om via
deze vertrouwde kanalen monumenteneigenaren te interesseren en stimuleren om hun monument
een duurzame toekomst te geven. Daarnaast is het de bedoeling te komen tot het uitvoeren van
verantwoorde maatregelen en daarbij de eigenaar de benodigde begeleiding (van warmtescan tot
installatietechnische en bouwfysische begeleiding) te bieden. De aanbieders worden geschoold en via
kennisbijeenkomsten geactiveerd om op monumenten gerichte offertes uit te brengen. Daarnaast
zullen zij acties uitvoeren voor aantrekkelijk aanbod gericht op het verduurzamen van monumenten.
12. Tot slot
Heeft u suggesties na het lezen van dit communicatieplan, deelt u deze met VNG regiocoördinator
Zeeland, Marcel Aanen, MAanen@Borsele.nl, ((011) 3238488.
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12. Bijlage 1: Mentality types & communicatie do’s & don’ts

Hieronder volgt per doelgroep een korte omschrijving:
1.
Structuurzoekers
Deze groep voelen zich ondergewaardeerd in de maatschappij en zoeken naar maatschappelijke
erkenning. Zij voelen zich vaak buitengesloten en hebben weinig vertrouwen in de overheid. Ze leiden
een conformistisch en risicomijdend leven. Structuurzoekers zijn moeilijk te stimuleren om duurzamer
te leven. Ze vinden duurzaamheid niet interessant en zien het nut er niet van in. Deze groep is
gevoelig voor charismatische figuren zoals bekende Nederlanders.
2.
Plichtsgetrouwen
De plichtsgetrouwen zijn maatschappelijk betrokken, vooral bij de directe leefomgeving. Ze leiden een
rustig en harmonieus leven, gedreven door plichtsbesef. Deze groep consumenten is praktisch
ingesteld en heeft behoefte aan een eenvoudige en duidelijke boodschappen met persoonlijke
context. Ze maken zich zorgen over de leefbaarheid van hun directe omgeving. Door hun respect voor
autoriteit heeft het lokale gezag directe invloed op keuzes met betrekking tot duurzaamheid.
3.
Statusbewusten
Deze groep is individualistisch ingesteld. Het doel in het leven is maatschappelijk succes door carrière
en hiervoor willen ze hard werken. Ze verlangen naar status en erkenning. De nieuwste technologie
en hippe merken vinden ze interessant. Ze hebben vaak kennis over duurzaamheid maar leggen de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de overheid. Het laagdrempelig aanbieden van duurzame
producten in combinatie met de focus op het eigentijdse en moderne kan een sterk effect hebben.
4.
Ontplooiers
De ontplooiers zijn weinig maatschappelijk betrokken en willen vooral vrij zijn. Ze leiden een
avontuurlijk en impulsief leven. Ze hechten weinig waarde aan materiële zaken. Werk speelt geen
centrale rol in hun leven. Ontplooiers zijn niet erg geïnteresseerd in duurzaamheid.
5.
Verantwoordelijken
De groep verantwoordelijken wordt gedreven door maatschappelijke betrokkenheid. Zij hebben
interesse in de politiek en staan doorgaans kritisch maar wel coöperatief tegenover wat de overheid
doet. Ze kopen relatief vaak milieuvriendelijke producten en scheiden hun afval. Ze zijn gericht op de
inhoud van de boodschap die wordt gebracht. Informatie en transparantie is belangrijk. Net als de
plichtsgetrouwen zijn ze gevoelig voor het aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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Doelgroep
Plichtsgetrouwen

Structuurzoekers

Verantwoordelijken

Statusbewusten

Ontplooiers

Doelgroep
Plichtsgetrouwen

Structuurzoekers

Verantwoordelijken

Statusbewusten
Ontplooiers

Enkele karakteristieken
! Sterk maatschappelijk betrokken
! Traditionele normen en waarden
! Zien overheid als autoriteit die ze respecteren
! Sterkst vertegenwoordigt bij de vooroorlogse generatie
! Sobere en zuinige leefstijl
! Behoefte aan duidelijke taal
! Gevoelig voor bekende Nederlanders als rolmodel
! Vinden duurzaamheid niet belangrijk
! Behoefte aan simpele producten
! Gevoelig voor kosten
! Vaak laag inkomen en beperkt bestedingspatroon
! Grote maatschappelijke betrokkenheid
! Coöperatief doch kritisch ten opzichte van de overheid
! Zien zichzelf als wereldburger
! Kopen relatief vaak milieuvriendelijke producten
! Leven milieubewust en maken zich zorgen om klimaatverandering
! Individualistisch en materialistisch ingesteld
! Grote focus op carrière
! Technologie fans
! Impulsief en avontuurlijk
! Vinden comfort belangrijk
! Duurzaamheid heeft bij aankoop ondergeschikte rol
! Weinig maatschappelijk betrokken
! Willen vooral vrij zijn
! Kritisch t.o.v. maatschappij en overheid
! Niet geïnteresseerd in duurzaamheid
! Hechten geen tot weinig waarde aan materiële zaken
Do’s
! Benadruk autoriteit die gemeente
voor hen heeft
! Eenvoudige en duidelijke
boodschappen
! Persoonlijke benadering
! Benadruk de buurt
! Jip en Janneke taalgebruik
! Persoonlijk benaderen
! Vergelijken met vergelijkbare
huishoudens
! Praktische tips
! Kortingen en acties werken goed
! Benadrukken van milieu aspecten
! Hoog kennisniveau
! Diepgaande informatie bieden
! Betrekken bij activiteiten
! Vragen naar hun mening
! Henzelf initiatief laten nemen
! Visie uitdragen
! Kosten en opbengsten aangeven
! Benadrukken ‘moderne en eigentijds’
! Persoonlijk voordeel benoemen
! Persoonlijk voordeel benoemen
! Laagdrempeligheid benoemen

Dont’s
! Moeilijke woorden gebruiken
! Focus op gadgets

!
!
!
!
!

Regelgeving benoemen
Aanspreken op verantwoordelijkheid
Moeilijke woorden gebruiken
Duurzaamheid benoemen
Lange termijn voordelen benoemen

!
!
!
!
!

Geen aandacht besteden aan milieu
Niet transparant zijn over activiteiten
‘Teveel beloven’
Te lollig willen overkomen
Ongefundeerde uitspraken doen

!
!
!
!
!

Aanspreken op verantwoordelijkheid
Teveel nadruk leggen op milieu
Betuttelend toespreken
Aanspreken op verantwoording
Teveel nadruk leggen op milieu
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Bijlage 2: Middelburg Groene Monumentenstad
Wilt u uw monument in Middelburg mooier,
comfortabeler en energiezuiniger maken?
Dan werken wij graag met u samen. Wij zijn van
‘Middelburg groene monumentenstad’, een collectief van
monumenteneigenaren die zich hiervoor inzet.
Dankzij een bijdrage van de gemeente Middelburg en de
Energieke Samenleving Zeeland organiseren we
activiteiten om Middelburg nog mooier te maken. Woont u
in een monument en wilt u meedoen, dan bent u van harte
welkom.
Wij werken graag met u samen, samenwerken loont!
Dit is onze slogan op alle uitingen van flyer tot Facebookpagina van Middelburg groene monumentenstad. In deze
notitie vind je de activiteiten en resultaten die bereikt zijn
in 2015-2016.
Zo begon het
In de binnenstad wonen een aantal elektrische autobezitters en bij gebrek aan laadpalen, wisselde de groep
telefoonnummers uit om elkaar te attenderen op een vrije
laadplek. Om de laadinfrastructuur in de binnenstad te
verbeteren, gingen zij in overleg met de gemeente
Middelburg. Zo kwam het gesprek op duurzame
monumenten. Iedereen kende wel een monumenteneigenaar die maatregelen had genomen en had ervaren
hoe lastig dat was. Het idee ontstond om samen te werken.
In 2014 organiseerden initiatiefnemers energieambassadeur Marlou Boerbooms en Elly Verhaeghe op
Open Monumentendag een duurzame monumentenwandeling waarbij tien eigenaren hun monument openstelden. De gemeente droeg het initiatief uit. De
belangstelling was groot. Meer dan 200 bezoekers in het
monument waar de wandeling startte. Wat mensen met
elkaar delen is het besef dat jouw huis jou overleeft en dat
je als een goed rentmeester je erfgoed doorgeeft aan
nieuwe generaties. De monumentenwandeling was het
begin van Middelburg groene monumentenstad om samen
met anderen het cultureel erfgoed te optimaliseren, de
waarde te behouden en het wonen mooier en
comfortabeler te maken. Na deze wandeling eind 2014
maakten wij met de gemeente Middelburg een Plan van
Aanpak.
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Middelburg Groene Monumentenstad

Doelstelling
Binnen 5 jaar 150 monumenteneigenaren stimuleren het
monument te verduurzamen, dat is het doel van Middelburg
groene monumentenstad. Met de gemeente is afgesproken
om voor 1 juni 2016 30 monumenteneigenaren te bereiken
die investeren in hun monument en op basis van een
evaluatie te besluiten of en hoe dit initiatief voortgezet
wordt. Deze notitie is de evaluatie over het afgelopen jaar.
Ondersteuning Middelburg en Energieke regio Zeeland
In 2014 dongen we mee naar de prijs van € 5.000,- vanuit een
Europees INTERREG Programma voor ‘de Zeeuwse ACE award
voor duurzame dorpen’. De prijs viel ons niet ten deel. De
gemeente Middelburg stelde medio 2015 alsnog de bijdrage
van € 5.000,- beschikbaar.
In 2015 schreven wij in voor de Challenge: ‘Stad van de
Toekomst’ en behoorden wij tot de groep van
genomineerden die de aanpak pitchen in pakhuis Willem de
Zwijger in Amsterdam. Wij wonnen geen € 10.000,- maar
ontmoetten soortgelijke initiatieven zoals Amsterdam groene
grachten. Met de gemeente Middelburg werkten wij mee aan
een Europese INTERREG aanvraag gericht op het
verduurzamen van monumenten. De aanvraag is tot op
heden niet goedgekeurd. We dienden oktober 2015 en
februari 2016 een aanvraag in bij de Energieke Samenleving
Zeeland waardoor wij twee keer een bijdrage van € 3.000,ontvingen voor de organisatie van activiteiten. Ons initiatief
past in het EnergieAkkoord en de klimaatdoelstellingen.
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Middelburg Groene Monumentenstad

Activiteiten in 2015
•
12 september Open Monumentendag ‘Middelburg groene monumenten’ officiële start met
wethouder Chris Dekker wandelroute langs tien duurzame monumenten;
•
17 september Wijktafel Binnenstad presentatie met verzoek tot samenwerking;
•
22 september Tegenlicht debat ZB ‘De klimaatzaak’ in Zeeuwse Bibliotheek;
•
26 september Burendag workshop bij monumenteneigenaar ‘wat heeft u al gedaan en wat wilt
u nog doen?’ met wethouder Arjan Beekman;
•
26 september Energie Event Duurzaam Griffioen, werven voor aanbieders voor de beurs;
•
26 september open dag SZEC, werven voor aanbieders beurs op 10 oktober;
•
9 oktober Dag van de duurzaamheid prijsvraag uitgezet onder alle Middelburgse scholieren (4-18 jaar):
‘Wat is jou droomhuis?’;
•
10 oktober Beurs Middelburg groene monumentenstad. Zie kader volgende pagina;
•
31 oktober inleveren prijsvraag tijdens ‘Scoren met Energie’, voetbalclub Dauwendaele;
•
7 november Nul op de Meter excursie naar Oud Vossemeer;
•
14 november duurzame huizenroute, uitreiking 5 prijzen aan scholieren door wethouder Chris Dekker
en een werksessie over zonnestroom voor monumenteneigenaren;
•
19 november deelname energiecafé ZB;
•
26 november ZMF bijeenkomst ‘Hoe klimaatneuraal wil jij worden?’
•
15 december Tegenlicht debat ZB ‘Een paar graden minder’ in Terneuzen;
Activiteiten in 2016
In 2016 organiseerden we elker vierde zaterdag van de maand een werksessie bij een
monumenteneigenaar thuis.
•
23 januari Koepoortstraat 15 ISDE subsidie op houtpelletkachels, zonneboilers en
warmtepompen;
•
20 februari Kinderdijk 78 de slimme meter, energiemonitoring en domotica en led
verlichting;
•
26 maart Molenwater 119 warmtefoto’s, zonnepanelen en hybride verwarming;
•
23 april Kinderdijk 78 de nieuwe regelgeving van de gemeente Middelburg;
•
10 mei Wijktafel Binnenstad presentatie Middelburg groene monumentenstad;
•
19 mei ambassadeursnetwerk ZMF, Zeeuwind;
•
27 mei deelname onderzoek Burgerparticipatie HZ Zeeland;
•
2 juni deelname duurzame huizenroute;
•
4 juli inspiratiesessie voor ZMF, ZB en Zeeuwind;
•
5 juli deelname SCEZ netwerkdag monumenten en duurzaamheid;
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Beurs ‘Middelburg groene monumentstad’
Als voorbeeld van een grotere activiteit beschrijven
wij graag de beurs ‘Middelburg groene monumentenstad’ die op zaterdag 10 oktober 2015 van 10 tot 16 uur
plaatsvond op de Markt van Middelburg. De publiciteit
vooraf was goed met artikelen in enkele kranten en op
de radio. In de Vleeshal stonden kraampjes en op de
Markt was de catering, groente en fruit, een terras met
een tent, de hovenier, het Nul op de Meterhuisje, een
laadpaal, een elektrische auto en scooter. Burgemeester
Harald Bergman en Leen van Dijke van de Stroomversnelling openden het evenement. Op deze prachtige
zonnige dag bezochten ruim 250 bezoekers de beurs.
Via een mail deden wij navraag onder de
deelnemers wat de beurs hen opleverde. Een tiental
bewoners vroegen offerte voor maatregelen en verder
leverde het warme contacten en een netwerk op.
Kosten maakten wij voor catering van de deelnemers,
huur van attributen zoals het Nul op de Meterhuisje en
huisvesting. De beurs leverde ons initiatief een goede
start op. Uit onze evaluatie bleek dat het organiseren
een enorme inspanning voor de vrijwilligers is. Zo
nodigden wij in de zomer via een mailinglist van
Bouwend Zeeland en Uneto VNI aanbieders uit om een
kraam te bemensen met een product per kraam. De
reactie was nihil. Bellen en aanbieders opzoeken hielp
maar dat kost tijd. Helaas trok de University
College Roosevelt als gevolg van een dubbele boeking de
huurovereenkomst voor het Stadhuis een week voor het
evenement in zodat we moesten omzien naar andere
huisvesting. De open dag voor nieuwe Roosevelt
studenten combineerde niet met onze activiteit en in
overleg zijn de Vleeshallen beschikbaar gesteld.
In de opvolging van de offertes ontvingen wij van
monumenteneigenaren geluiden dat de aanbieders niet
altijd goed ingespeeld zijn op monumenten. Op dat vlak
kunnen bedrijven zich verbeteren.
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Contact met de doelgroep
We verstuurden 11 persberichten naar 24 contactpersonen en naar de mailinglist met monumenteneigenaren. Deze mailadressen zijn verzameld via het
flyeren in september 2015 en februari 2016 waarbij
we aanbelden en bewoners om een mailadres hebben
gevraagd. Alle persberichten zijn geplaatst en de
berichten in met name PZC bleken te leiden tot
deelname aan de werksessies. Een nieuwsitem bij
Omroep Zeeland helpt om bekendheid te krijgen en dat
geldt ook voor interviews in de Bode en PZC met
journalist Emile Calon als deelnemer aan een van de
werk-sessies. Twee keer waren we te horen bij radio
WFM, twee keer bij omroep Zeeland (Zeeuw van de dag
en TV-nieuwsitem over LED verlichting), we zijn gefilmd
door Homemates via de studenten van de TU Delft.
We hebben met het duurzaam bouwloket gewerkt en
aangesloten op landelijke evenementen zoals Open
Monumentendag, Burendag, Nationale Duurzame
Huizenroute en NL doet klusdagen.
Op de facebookpagina Middelburg groene
monumentenstad staat de meest actuele informatie over
onze activiteiten. We zijn bereikbaar via
groenmonumenten@zeelandnet.nl.
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Wat hebben we bereikt
De doelstelling is behaald: het is gelukt om voor 1 juni
2016 30 monumenteneigenaren te bereiken die
daadwerkelijk een investering in hun monument
hebben gedaan. De deelname aan de werksessies steeg
in de loop der tijd van 10 naar 20 mensen. Ook de
naamsbekendheid nam toe. We hebben nu 55
mailadressen en onze facebookpagina bereikt ongeveer
100 mensen.
De werksessie over zonnestroom was het beste bezocht
vooral door mensen met een monument met een dak
waarbij panelen direct in het zicht komen te liggen. Zij
wensen een zonnepark voor de binnenstad. Een gepland
park in Mortiere biedt mogelijk kansen.
Voor collectieve inkoop op zonnepanelen is verwezen
naar het Zoneffect.
Monumenteneigenaren met zonnepanelen die niet
direct in het zicht liggen voldoen inmiddels aan de
nieuwe regels van de gemeente.
Zonnepanelen zijn de meest populaire maatregel
gebleken. Elf bewoners schaften ze aan.
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Drie bewoners stapten over op een hybride cv-ketel met
een warmtepomp en lage temperatuur verwarming. Bij
twee bewoners voorzien zonnepanelen in de stroomvoorziening van de warmtepomp. Een bewoner legde
daarnaast een lage temperatuur vloerverwarming aan.
Bewoners die offerte aanvroegen voor een hybride
ketel nodigden anderen uit om het gesprek met de
installateur bij te wonen. Zo ontstaat onderlinge
samenwerking.
Een collectieve inkoop op houtpelletkachels leverde te
weinig deelnemers op waardoor we geen voordeel
realiseerden. Een bewoner stapte over op infrarood
verwarming.
Vijf eigenaren hebben dubbel glas aangebracht en
advies gekregen over fiscale regelingen en de keuze van
glas. Een drietal bewoners hebben isolatiemaatregelen
uitgevoerd.
Vijf bewoners stapten over op ledverlichting. Een aantal
koos energiemonitoring om meer inzicht te krijgen en
daardoor het gedrag aan te passen.
De green agents bezochten zes eigenaren aan huis
om kleine maatregelen uit te voeren. In de laatste
werksessie is deze inzet geëvalueerd en het blijkt niet
eenvoudig voor een green agent om maatregelen te
adviseren. We hebben redelijk wat tijd besteed om hen
goed te informeren en zij maken gebruik van een meetkoffer maar het werk is relatief lastig uit te voeren in een
monument. Een aantal bewoners troffen zelf
kleinere maatregelen van radiatorfolie tot isolatie
van een kelderluik of douchescherm. In de winter van
2016/2017 hebben zeven deelnemers zich opgegeven
voor warmtefoto’s.
Conclusie is dat monumenteneigenaren stapjes nemen
en maatregelen uit laten voeren om hun monument te
verduurzamen mede dankzij ons initiatief.
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Activiteiten 2016-2017
In de periode september 2016 - april 2017 willen we elke
maand een activiteit organiseren. Op 10 september starten
we met de Middelburg duurzame monumentenwandeling
die dit jaar langs groene steegjes in de stad waarbij eigenaren
hun duurzame monument openstellen. In de periode erna
volgen de 4 wekelijkse werksessie bij een monumenteneigenaar aan huis rondom een thema. Daarnaast organiseren
enkele aanvullende sessies waarbij wij aansluiten op
landelijke initiatieven. Zo spelen we in op de landelijke
subsidieregeling voor twee isolatiemaatregelen die in
september bekend gemaakt wordt en de landelijke campagne
‘Energiebesparing doe je nu!’ Ook doen we in november mee
aan de landelijke duurzame huizenroute. Wij plannen zo’n 10
sessies en voeren daarvoor overleg met partners en
vrijwilligers om een zo goed mogelijke invulling en bereik te
hebben.
Wij proberen komend jaar de groep actieve monumenteneigenaren te vergroten. Tenslotte willen we opnieuw een
grotere activiteit organiseren, dit keer geen beurs maar
bijvoorbeeld een activiteit in het liefst een monument waarbij
we keuze bieden uit meerdere thema’s zoals burgerintiatief
en samenwerking, Middelburg Rozenstad, groene steegjes,
brand- en inbraakveiligheid, domotica, elektrisch vervoer
en lokaal en gezonde eten om onze doelgroep en doelen te
halen.
Marlou Boerbooms en Elly Verhaeghe, juli 2016

Meer informatie
Op de Facebookpagina Middelburg Groene Monumentenstad vindt u meer informatie over onze activiteiten. U
kunt hier ook inspirerende voorbeelden vinden zoals de groene menukaart. Doet u met ons mee of wilt u met
ons samenwerken, bel of mail dan met Elly Verhaeghe, 0031611647156, groenmonumenten@zeelandnet.nl.
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