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Nicolette Huibrechtse

Voorwoord

In oktober 2018 heb ik Lucas
Reijmer opgevolgd als adviseur
ruimtelijke kwaliteit voor de
gemeente Oost Gelre.
Voor mij is adviseren over
bouwplannen niet nieuw. Naast
mijn beroepspraktijk als architect
ben ik adviseur in verschillende
beroepscommissies. Wat anders
is dan de beroepspraktijk is dat

Steeds vaker wordt bij
planbeoordelingen gebruik
gemaakt van het vooroverleg.
Ik ervaar deze directe dialoog

met initiatiefnemers als
stimulerend. Deze participatieve
advisering sluit ook aan op de
Omgevingswet die begin 2021 in
werking treedt.
Hierbij presenteer ik, namens de
commissie ruimtelijke kwaliteit,
het jaarverslag van 2018.
De gemeente en de commissie
zijn immers verplicht om zich
daarover te verantwoorden.
Dit verslag blikt niet alleen
terug maar kijkt ook vooruit. Dit
vanwege actuele vraagstukken
en ontwikkelingen die de moeite
waard zijn om de aandacht op te
vestigen.

In dit jaarverslag valt u waarschijnlijk de speciale gouden kleur
op. Dit is geen toeval maar heeft direct te maken met het
100-jarig jubileum van onze organisatie, Gelders Genootschap.
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Nicolette Huibrechtse, adviseur ruimtelijke kwaliteit

ik aan ‘de andere kant’ van de
tafel zit; ik motiveer geen eigen
plannen maar adviseer over
plannen van anderen vanuit het
beleid van Oost Gelre.
Het adviseur zijn is een
aantrekkelijke en gevarieerde
rol waarin ik de praktijkervaring
goed kan inzetten. Er komt
een keur aan plannen voorbij,
van dakkapel tot bedrijfspand,
van nieuwbouwwoning tot
centrumplannen.
Maar ook nieuwe vraagstukken
als de landschappelijke inpassing
van zonnevelden of het wijzigen
van karakteristieke panden in het
buitengebied.

Lichtenvoorde ontwikkelt een aantrekkelijk stadshart

Centrum ontwikkeling
1 | Centrumplan

Bij een langlopend project als de ontwikkeling van de Nieuw Markt in
Lichtenvoorde is in de uitwerking en realisatie flexibiliteit vereist. Het
masterplan uit 2004 werd gekenmerkt door doorgaande winkelfronten
en nagenoeg rechte rooilijnen met directe verbindingen van A naar B.
En met daarboven het woonprogramma.
De maatschappelijke ontwikkelingen in de laatste vijftien jaar hebben
laten zien dat de criteria van het Materplan niet meer aansluiten bij deze
tijd. In de 3e fase van het plan (start bouw januari 2020) zien we: verspringende rooilijnen; straten die pleintjes worden; wonen niet alleen
boven maar ook naast winkels; en ruimten voor maatschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek.
De lenigheid om dit centrumplan mee te laten groeien met zijn tijd heb-
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“NIET VASTHOUDEN AAN
VEROUDERDE RUIMTELIJKE
KADERS MAAR MEEDENKEN
HOE HET CENTRUM VAN
LICHTENVOORDE HET BEST
KAN WORDEN VERSTERKT.”

ben we ook gezien bij de welstand. Niet vasthouden aan verouderde
ruimtelijke kaders maar meedenken hoe het centrum van Lichtenvoorde het best kan worden versterkt.

Ontwerp
OpZoom Architecten

Ruimtelijke kwaliteit in Oost Gelre
turbulent verleden en kan ook een blik op de
toekomst schetsen.
Ons fysieke domein draagt dan ook bij aan
wie we zijn, waar we vandaan komen en
geeft richting aan waar we naar toe willen.
Oost Gelre nooit ‘klaar’ of ‘af’
Door de tijd heen is onze leefomgeving aan
verandering (politiek, sociaal, economisch)
onderhevig. Vraagstukken als functieverandering van agrarische bebouwing, fundamentele wijziging van woonhuizen, nieuwe
centrumplannen en energie opwekking entransitie zijn maatschappelijke kwesties die
op dit moment in Oost Gelre actueel zijn en
geleidelijk aan invloed hebben op het huidige dorps- of stadsgezicht of buitengebied.
Onze leefomgeving is daarom eigenlijk nooit
‘klaar’ of ‘af’ maar is te alle tijden onderhevig
aan veranderlijkheid.
Wie heeft de sleutels
Veranderingen in de leefomgeving hebben
veelal ook impact op de wijze van het tot
stand komen ervan;
hoe veranderingen worden geregisseerd of
gestuurd en wie daarbij betrokken worden of
zijn.

Binnen de Omgevingswet (2021) worden
nieuwe instrumenten (omgevingsplan en
-visie) ontwikkeld.
Hierbij is de verwachting dat bestuurlijke rollen en afwegingen een sterkere focus krijgen
op de ‘bedoeling’ en minder op gedetailleerde kaders. Rollen en afwegingen zijn
gericht op een duidelijke omschrijving van
het proces en de inhoud.
De aanstaande Omgevingswet wil daarbij verschillende plannen voor ruimtelijke
ordening, milieu en natuur beter op elkaar
afstemmen, duurzame projecten stimuleren en lokale overheden meer ruimte geven
om het eigen omgevingsbeleid beter af te
kunnen stemmen op de eigen behoeften en
doelstellingen. Ook wil de wet meer ruimte
geven aan ideeën van actieve burgers. Dit
heeft invloed op de sturingsmiddelen (beleid
en regelgeving) en de rol van de gemeente;
minder sturend maar meer gericht op regisseren, participatie, samenwerken, stimuleren
en belonen van ideeën en initiatieven. Wat
daarin onveranderlijk blijft is dat inpassing
ervan maar ook afstemming op bestaand
beleid (op alle schaalniveaus) een gemeentelijke aangelegenheid blijft. Zij blijft ver-
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Altijd omgeven door ruimte
We zijn overal en altijd omgeven door ruimte.
We zijn omgeven met een zo vanzelfsprekend ‘’iets” dat we er vaak niet bij stil staan of
het heel bewust ervaren. Dat iets, de ruimte
waarin we dagelijks verblijven, is meestal
bedacht en ontworpen.
Of het nu om een gebouw, een plein, een
dorpssteeg of een agrarisch buitengebied
gaat, we borduren voort op dat wat al lang
geleden is bedacht en ontstaan. Het zijn
onze vaders en moeders, grootouders en
overgrootouders die hebben bijgedragen
aan de kenmerken en hoedanigheid van
onze leefomgeving. Ook planologen, stedenbouwers en architecten hebben vanuit
vakkundigheid en maatschappelijke visie,
ontworpen, geordend en gestructureerd
en aan ons fysieke domein bijgedragen. Of
het nu een bewuste of onbewuste ervaring
is, we verblijven in een gezamenlijk fysiek
domein. Dit domein roept emoties op, ze
stemt tot verwondering, roept nieuwsgierigheid of een herinnering op en verleit soms tot
een langduriger verblijf. Een ervaring van een
plek, plaats of ruimte, een ‘sense of place,’
kan niet alleen emoties oproepen maar
geeft ook informatie over een gekoesterd of

antwoordelijk voor een leefbare, veilige
en gezonde leefomgeving. De gemeente
behoudt daarmee dan ook de ‘sleutels’
en blijft ‘bewaker’ van de leefomgeving en
daarmee ook van de ruimtelijke kwaliteit.
Welke ambities daarbij leidend zijn bepaalt
de gemeenteraad van Oost Gelre, zij zal ook
leidend zijn in afwegingen op het niveau van
vergunningverlening.

Samen doen
Maar hoe behoud, versterk, verbeter en
stimuleer je ruimtelijke kwaliteiten van de
leefomgeving als geheel?
En hoe doe je dat samen. Het antwoord is
even gemakkelijk als complex:
gemakkelijk omdat burgers en bedrijven in
toenemende mate actief betrokken willen
zijn en willen bijdragen. Complex omdat de
sturingsmiddelen (wetgeving, communica-

tie en prikkels in de vorm van bijvoorbeeld
subsidie) een meer integrale visie en aanpak
behoeven om ruimtelijke kwaliteit te behouden, stimuleren en versterken.
De commissie ruimtelijke kwaliteit draagt
vanuit deskundigheid, lokale betrokkenheid
en onafhankelijkheid bij aan de
ruimtelijke kwaliteit van Oost Gelre. ‘Samen
doen’ is daarbij een vanzelfsprekendheid.

We benaderen architectonische en ruimtelijke vraagstukken integraal en doen dat
vanuit een open houding. Want spreken
we over ruimtelijke kwaliteit, dan gaat het
over de samenhang tussen cultuurhistorie,
landschap, stedenbouw en/of architectuur.
Of het nu gaat om advies voor het wijzigen
van een gemeentelijk monument, de landschappelijke inpassing van een zonneveld of
de ontwikkeling van nieuwbouwplannen in
het centrum, de advisering is gericht op het
behouden, stimuleren en versterken van de
ruimtelijke kwaliteit.
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Gemeentelijke adviescommissie
opnieuw benoemen
Uitgangspunt is dat bij nieuwe initiatieven
telkens een afweging dient plaats te vinden
in hoeverre deze bijdragen aan een ‘goede
omgevingskwaliteit’. Om deze afweging te
kunnen maken, voorziet de Omgevingswet in
de instelling van een gemeentelijke adviescommissie. Deze dient opnieuw te worden
benoemd en is dan feitelijk de opvolger van
de bestaande CRK (commissie ruimtelijke
kwaliteit) die tevens functioneert als Monumentencommissie.

“HOE
VERSCHILLEND
DE ASPECTEN VAN
RUIMTELIJKE KWALITEIT OOK ZIJN,
HET TOTAAL IS EEN
SYNTHESE VAN
ALLES WAT BETREKKING HEEFT OP HET
FUNCTIONEREN, DE
BELEVING EN
DE BETEKENIS
ALS GEHEEL.”

Van gezinswoning naar levensloopbestendig wonen

Transformatie
2 | Goedgekeurd ontwerp

Een royale gezinswoning (uit 1977) in het centrum van kerkdorp
Zieuwent, stond al geruime tijd leeg.
De woning was gedateerd en het interieur bestond, kenmerkend
voor die tijd, uit veel schoon metselwerk en schrootjes plafonds.
Een gepensioneerd stel was geïnteresseerd in de woning vanwege
de centrale ligging nabij het kerkplein.
De uitstraling, de grootte en het energieverbruik van de woning
stond hen in eerste instantie tegen.
Door de verdieping en de kap te slopen, de begane grond uit te
breiden en de gevels te isoleren, is een levensloopbestendige,
energiezuinige woning met een aantrekkelijke uitstraling ontstaan.
De entree heeft een hedendaagse verbijzondering gekregen en

door de gevelisolatie van bakstenen strips te voorzien sluit de
woning aan op aanwezige ruimtelijke kenmerken. In overleg met
de commissie ruimtelijke kwaliteit heeft de gemeente vanwege de
kwalitatieve verbetering voor deze ontwikkeling een buitenplanse
afwijking verleend.
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1 | Bestaande woning

Ontwerp
de Witte Van der Heijden Architecten

Werkwijze
ving maar ook naar een toekomstbestendige
leefomgeving.
De commissie draagt, vanuit onafhankelijkheid, bij aan een toekomst bestendige leefomgeving. Vanuit de beeldende en helder
verwoordde welstandsnota ‘de kunst van
het verleiden’ wil zij de gemeente ook in een
vroege RO fase, bijvoorbeeld bij de (inmiddels) vastgestelde woonvisie kleine kernen,
ondersteunen bij het formuleren van ambities
en voorwaarden, maar ook in het architectonisch verbeelden van ruimtelijke samenhang
en/of beeldkwaliteit.
Wijze van advisering
Het grootste deel van de bouwplannen
wordt onder mandaat van de commissie door
de architect/adviseur ruimtelijke kwaliteitgemeentelijke vergunningsverlener/secretaris afgehandeld.
Bij initiatieven die een gemeentelijk-of rijksmonument betreffen schuift de adviseur
monumenten van het Gelders Genootschap
aan. Grootschalige of complexe ontwikkelingen worden besproken in de ‘grote’ commissie. Deze commissie, bestaande uit externe
adviseurs met expertise van landschap,

stedenbouw, ecologie, en duurzaamheid,
komt eens per maand bijeen of wanneer dit
wenselijk wordt geacht.
Er is in het afgelopen jaar één plan voorgelegd aan deze commissie.
Attitude
De werkwijze van de architect-adviseur ruimtelijke kwaliteit en de erfgoed adviseur is altijd
gebaseerd op een positieve grondhouding.
Bij bouwplannen die als onvoldoende passend worden beschouwd wordt een ‘Ja-mits’
of ‘Nee-tenzij’ mentaliteit betracht.
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Welstand en ruimtelijke kwaliteit –
het geheel als synthese
Welstand gaat over de kwaliteit van een
bouwplan op zichzelf alsook in relatie tot zijn
omgeving.
Maar spreken we over ruimtelijke kwaliteit,
dan gaat het over de samenhang in cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en steeds
vaker ook over zichtbare verduurzaming. De
beoordeling van ruimtelijke kwaliteit, ‘het
geheel als synthese’, vraagt om een brede
toetsing met als doel de kenmerken, hoedanigheid en identiteit van een kern, wijk of
gebied te behouden, verbeteren of te versterken. In het gemeentelijke welstandsbeleid
zien we deze brede benadering en toetsing
van ruimtelijke kwaliteit terug.
Met de komst van de Omgevingswet heeft
de gemeente Oost Gelre samen met burgers
en bedrijven de verantwoordelijkheid om de
ruimtelijke kwaliteit en de synthese ervan
te bewaken. Nieuwe planontwikkelingen
berusten niet langer meer op het verbieden
en verplichten (wet- en regelgeving) maar wil
juist uitgaan van ambities en randvoorwaarden. Een essentieel onderdeel is dat bij alle
ruimtelijke initiatieven wordt gekeken naar de
balans tussen een veilige en gezonde omge-

Meervoudig ruimtegebruik solarparc de Laarberg

Duurzaamheid
2 | Landschappelijke inpassing

De Gebiedsonderneming Laarberg wil haar bedrijventerrein zo
duurzaam mogelijk inrichten. Naast alle duurzaamheidseisen die zij
stelt aan de bedrijven die zich vestigen op het bedrijventerrein, stelt
de Gebiedsonderneming ook een deel van haar grond beschikbaar
voor de realisatie en exploitatie van een zonneweide. Uitgangspunt
hierbij is dat er sprake moet zijn van meervoudig ruimtegebruik en
dat voedsel niet wordt verdrongen door energie. Het bijzondere aan
de grond voor het zonnepark is dat er sprake is van vijfvoudig ruimtegebruik: 1. De grond wordt ingezet als waterretentiegebied voor het
bedrijventerrein; 2. De grond wordt ingezet als agrarisch landschap
met natuur; 3. De grond wordt ingezet om schapen te laten grazen;
4. Er zijn fruitbomen geplaatst en 5. De grond wordt ingezet voor de

opwekking van zonne-energie. Bij het ontwerp is rekening gehouden
met de landschappelijke inpassing. Het gebied wordt gebruikt voor
waterretentie en bij het technisch ontwerp is hier uiteraard rekening
mee gehouden. De 7700 panelen komen op een hoogte waarbij
rekening is gehouden met extreme neerslag die statistisch gezien
slechts één keer per honderd jaar voorkomt.
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1 | De Laarberg

Initiatiefnemer
Nieuw Hollands Groen Participaties

Samenstelling

2018

Commissie

Op 1 oktober eindigde de zittingstermijn voor een aantal leden:
Voorzitter
G.C.M. van Elk

Ron König

Nicolette Huibrechtse

Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. L.P.M. Reijmer
Stedenbouwkundige
ir. P. Koelewijn
Landschapsarchitect
ir. J. Nakken
In 2018 was de mandaatcommissie samengesteld uit een tweetal personen. Namens
de gemeente Ineke Wesselink (ambtelijk
coördinator/secretaris en vergunning verlener), Lucas Reijmer/Nicolette Huibrechtse
namens het Gelders Genootschap. Roger
Crols wordt bij adviezen over erfgoed en
monumenten ingeschakeld. Tweewekelijks
komt de commissie bijeen in het gemeentehuis.

Roger Crols

Ab Hans

−− Onder mandaat zijn er in 2018 251 plannen getoetst aan het welstandsbeleid.
Dit is een stijging van 14% ten opzichte
van 2017. De plannen zijn deels behandeld in aanwezigheid van de aanvrager
of ontwerper.
−− Van deze plannen werd 76% ter plekke
van een positief advies voorzien;
Voor 24% was een wijziging nodig.
−− De voltallige (grote) commissie behandelde in totaal 1 plan. Voor één plan brachten
wij een gecombineerd welstands- en
monumentenadvies uit.

Sandra Schuit

Mireille Langendijk
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Samenstelling CRK vanaf 1 oktober
Voorzitter
R. (Ron) König
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
N. (Nicolette) Huibrechtse MArch.
Adviseur erfgoed
drs. R.J.A. (Roger) Crols
Architect
A. (Ab) Hans Arch. AvB
Landschapsarchitect
S. (Sandra) Schuit
Adviseur duurzaamheid
ir. M. (Mireille) Langendijk

In cijfers

Koesteren en herbestemmen

Erfgoed

2 | Houtzagerij Nahuis te Groenlo

Herbestemming van erfgoed is van alle tijden en levert een belangrijke bijdrage aan een betekenisvolle leefomgeving met aandacht voor
ons verleden en identiteit. Een mooi voorbeeld is de herbestemming
van het gemeentelijk monument ‘Welkoop’ in Zieuwent. Deze herbestemming is niet alleen een impuls voor het behoud van dit karakteristieke gebouw maar vergroot ook het woningaanbod voor huurders en
starters.
In de bouwplanadvisering zal duurzaamheid een belangrijk aspect
worden. Om monumenten eigenaren te helpen bij een verantwoorde
verduurzaming die recht doet aan de monumentale status heeft het
Gelders Genootschap samen met Huis en Erfgoed Collectief een
tool ontwikkeld, de zogeheten ‘Energiescan’. Het verdient dan ook

aanbeveling om monumenteigenaren te stimuleren en te laten bijdragen aan de ambitie van Oost Gelre om in 2030 honderd procent
duurzame energie op te wekken
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1 | Oude boerenbond, Zieuwent

Welkoop Zieuwent

Herbestemming erfgoed
2 | Nieuwe boerenbond

In 2018 is het voormalige Boerenbond- of Welkoopgebouw in Zieuwent, meermaals in de commissie besproken. Het voormalig Boerenbondgebouw is een gemeentelijk monument en dateert van rond
1900. In de loop van de jaren is het pand diverse malen verbouwd
als gevolg van functieverandering en weerspiegelt het daarmee de
geschiedenis van de verschillende gebruikers. De meest omvangrijke
uitbreiding is de grote en kenmerkende aanbouw tegen de achtergevel.
Met het vertrek van de Welkoop kwam het gebouw leeg te staan,
tot grote zorg van de betrokken inwoners van Zieuwent.
Het plan voor het verbouwen van het leegstaande gebouw komt voort
uit een burgerinitiatief van Zieuwents Belang en wordt uitgevoerd

door een groep investeerders onder de naam Bondgenoten. Het initiatief is in samenwerking en met financiële ondersteuning vanuit de
provincie tot stand gekomen. Op het terrein komen starterswoningen
en in het voormalige Welkoopgebouw komen vijf huurappartementen.
De commissie heeft in het overleg met de Bondgenoten ingezet op
behoud van bedrijfsmatige uitstraling van het coöperatiegebouw.
Het feit dat de silo komt te vervallen in de nieuwe situatie is vanuit het
oogpunt van cultuurhistorie jammer. Desondanks is de commissie
blij dat het gelukt is een goede, exploitabele herbestemming voor dit
bijzondere gebouw te vinden.
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1 | Eerder ontwerp met silowoningen

Ontwerp
de Witte Van der Heijden Architecten

Trends
Energiescan

2. Koester de erfgoedparels (beeld Houtzagerij Nahuis Groenlo)
In 2017 is een eerste inventarisatie uitgevoerd van erfgoed uit de wederopbouwjaren.
Dit onderzoek kan een belangrijke bijdrage
aan de omgevingskwaliteit leveren door
de aangetroffen waarden te borgen in het
ruimtelijk en cultuurhistorisch beleid. Dat kan
in het bestemmingsplan voor wat betreft het
merendeel van de karakteristieke objecten.
In het onderzoek zijn ook enkele onverwachte parels aangetroffen die nader onderzoek
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1. Vaker vooroverleg
Initiatiefnemers maken steeds vaker gebruik
van het vooroverleg. In de ontwikkelingsfase
ligt er nog veel open en is het mogelijk om de
verschillende invalshoeken (stedenbouwkundig, landschappelijk en architectonisch)
te belichten. We merken dat het delen van
vakkennis en de gemeentelijke kaders bijdraagt aan een bredere kijk en afweging van
initiatiefnemers. Dit is een prettige manier
van planontwikkeling. Het draagt bij aan het
versterken van de ruimtelijke kwaliteit en de
afwikkeling van een vergunning. Deze wijze
van planontwikkeling ligt ook in lijn met de
Omgevingswet.

verdienen. Een onderzoek dat goed aansluit
op het project Een Nieuwe Tijd: Wederopbouw in de Achterhoek. Na selectie
kunnen de belangrijkste objecten geborgd
worden door plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst. Ten aanzien van de hoogst
gewaarde objecten uit de wederopbouwperiode wordt geadviseerd deze waarden
eveneens nader in kaart te laten brengen ten

behoeve van een aanvulling van de gemeentelijke monumentenlijst.
3. Energiescan voor monumenten, aantrekkelijk maatwerk voor een duurzame
toekomst (toevoegen foto energiescan)
Ook monumenten eigenaren willen verduurzamen. Vanuit de vraag naar een verantwoorde verduurzaming die recht doet aan

Het verdient dan ook eenaanbeveling om
monumenteigenaren blijvend te stimuleren
en te laten bijdragen aan de ambitie van
Oost Gelre om in 2030 honderd procent
duurzame energie op te wekken.
4. U bent van harte uitgenodigd
Eens in de twee weken vindt een mandaatoverleg plaats bij u, in het gemeentehuis.
U kunt onze werkwijze het beste ervaren
door eens aan te schuiven bij dit overleg
want de commissie wisselt graag met u van
gedachten over de ruimtelijke kwaliteit in uw
gemeente.
Wij nodigen u en alle belangstellenden dan
ook van harte uit om deze eens bij te wonen.
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de monumentale status heeft het Gelders
Genootschap samen met Huis en Erfgoed
Collectief een tool ontwikkeld, de zogeheten
‘Energiescan’. Het doel van de energiescans
is dan ook om eigenaren op weg te helpen
om een goede balans te vinden tussen
wensen en eisen op het gebied van comfort
en energiezuinigheid, maar met behoud van
monumentale waarden. Vertrekpunt hierbij
is een bouwhistorische verkenning en waardenstelling. De monumenten worden daarnaast onderworpen aan infraroodfotografie
en een EPA-berekening.
Op basis hiervan worden vervolgens verbeteringsmaatregelen gezocht, die enerzijds
een gunstige invloed hebben op energieverbruik en duurzaamheid en anderzijds de
monumentale waarden respecteren. Hierbij
is ook de terugverdientijd en de Netto Contante Waarde van de maatregelen berekend,
om zo de financiële haalbaarheid te toetsen.
De resultaten uit de eerste veertig, afgeronde energiescans zijn verrassend te
noemen. Het blijkt mogelijk om 80% van de
onderzochte panden naar een label A of B
te krijgen, met behoud van de monumentale
waarden en met terugverdientijden die niet
veel verschillen van niet-monumenten. Elk
monument heeft zijn eigen specifieke historische en bouwkundige
Kenmerken en kwaliteiten. Oost Gelre maakt
voor deze energiescans gebruik van een
provinciale subsidie en deze kunnen mede
daardoor de scans kosteloos aanbieden.

