
Schriftelijke vragen (art. 32 RvO) VVD Oudewater 
‘Verduurzaming monumentale panden’

Geacht college, 

Vanwege de energietransitie is het steeds belangrijker om te verduurzamen. Vanuit de 
gemeente roepen wij onze inwoners op om te besparen, te isoleren en te verduurzamen. 
Onze fractie ziet alleen dat dit niet altijd even makkelijk gaat. Soms zijn de woningen van een
ander en willen de huurders wel maar de eigenaren niet. Soms zijn de woningen van de 
Woningraat en lukt het verduurzamen niet omdat de huurder niet wil. En soms is het zo dat 
er geen middelen zijn voor de investeringen. Nu probeert de gemeente op allerlei vlakken bij
te springen om ervoor te zorgen dat er dan toch iets mogelijk is. 

Onze fractie maakt zich alleen nog zorgen om een bepaald type woning, de monumentale 
panden. In ons historisch rijke stadje hebben wij er daar nogal veel van. Dat is ook één van 
de sterke punten in Oudewater, het ademt historie. Wij horen alleen ook dat aanvragen voor
verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen worden afgewezen. En ook al is de 
geschiedenis heel belangrijk en moeten wij ons steentje bijdragen om deze te behouden, 
moeten we ook oog houden voor de toekomst. 

Als monumentale panden moeilijk verduurzaamd kunnen worden, zijn ze minder 
aantrekkelijk om in te wonen en om in te investeren. Verloedering ligt op de loer en dan 
worden de mogelijkheden voor panden steeds beperkter. Na verloedering is er bijna alleen 
nog grootschalige renovatie mogelijk. Hierbij treden risico’s op dat er historische elementen 
verloren gaan of ongewenste verkamering toegepast wordt voor de verhuur. 

In Nederland zijn er vele mooie vestingstadjes met een rijk verleden. Onze fractie wil graag 
weten hoe zij met deze problematiek omgaan en of er misschien innovatieve ideeën zijn om 
historie te combineren met verduurzaming.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college: 

- Is het college het met ons eens dat dit een probleem is?
- Wil het college zich inzetten om te informeren bij historische stadjes als Brielle, Toorn

of Dordrecht hoe zij met deze problematiek omgaan? 
- Kan het college de gemeenteraad van deze resultaten op de hoogte brengen?
- Hoe gaan we op dit moment in Oudewater om met dit onderwerp?
- Wat is er wel/niet mogelijk bij de verduurzaming van monumenten?

Aan de hand van de resultaten kunnen we dan als gemeenteraad besluiten hoe we hier 
verder mee om willen gaan. 

Met vriendelijke groet, 

Mark Kruiswijk 
VVD Oudewater 


