
In juni en juli 2021 heeft er een onderzoek in de gemeente Staphorst plaatsgevonden over het
verduurzamen van monumenten. De bewoners van 648 monumentale panden hebben een uitnodiging
ontvangen om deel te nemen aan dit onderzoek. 195 inwoners hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Dit
is een deelnemerspercentage van 30%. In deze factsheet worden de belangrijkste resultaten van het
onderzoek weergegeven en deelt de gemeente wat zij met de resultaten gaat doen. 

Verduurzamen monumenten

Energiebesparende maatregelen
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energiebesparende maatregelen op dit moment

op uw woning van toepassing?
 % Goed 

In hoeverre zijn de onderstaande
energiebesparende maatregelen op dit moment
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Weet u wat er mag op het gebied van
energiebesparende/ duurzaamheidsmaatregelen

voor uw monumentale woning?

Wat is de reden waarom u een of meerdere
 duurzaamheidsmaatregelen (nog) niet

heeft genomen in uw huis? - Top 3

Belang en redenen verduurzaming
'Ik vind het belangrijk om mijn monumentale woning te verduurzamen'

(Zeer) eens

Neutraal

(Zeer) oneens

Weet ik niet

64% 19% 10% 8%

Weet niet welke
kunnen/ passen
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Ik vind het te
duur
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Ik heb 
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Ja, volledig

11%

Ja, een beetje
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Nee
 

56%



(Zeer) eens

Neutraal

(Zeer) oneens

Weet ik niet

20% 19% 40% 21%

Wat gebeurt er met de resultaten?

Wat waren, zijn, of zouden voor u de redenen zijn, om te investeren in een duurzame woning? 
Top 5

Overheidsregelingen

Lagere
energierekening

84%

Comfort van de
woning

58%

Goed voor het
milieu
52%

Verhoogt de waarde
van mijn woning

28%

Ik wil het goede
voorbeeld geven

7%

Een subsidie (voor energiebesparende maatregelen) van de overheid stimuleert mij om
duurzaamheidsmaatregelen te nemen aan mijn woning

(Zeer) eens

Neutraal

(Zeer) oneens

Weet ik niet

72% 12% 6% 11%

Een lening (voor energiebesparende maatregelen) van de overheid stimuleert mij om
duurzaamheidsmaatregelen te nemen aan mijn woning

Wat verwacht u van de gemeente als u uw monumentale woning wilt verduurzamen?

Subsidie
 

63%

Informatie
 

47%

Advies
 

44%

Lening 
 

9%

Niets
 

15%

Ik wil mijn woning
niet verduurzamen

8%

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst ‘Verduurzamen van monumentale panden’. Met uw inbreng en dat van
andere monumenteigenaren kunnen we een plan maken dat zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte en wat u
belangrijk vindt.
 
Omdat we nu al de gevolgen ondervinden van klimaatverandering en moeten nadenken over andere vormen van
energievoorziening, zijn ook deze onderwerpen in de vragenlijst verwerkt.
De resultaten geven inzicht in de mate waarin uzelf al energiebesparende maatregelen hebt uitgevoerd, welke
maatregelen in de toekomst gewenst of noodzakelijk zijn en hoe de gemeente u daarbij kan ondersteunen. De
gemeente gaat aan de slag met het opstellen van een visie/uitvoeringsplan waarbij rekening wordt gehouden met
woongenot, technische haalbaarheid en natuurlijk betaalbaarheid.
 
Op deze manier werken we toe naar een energie neutrale gemeente in 2050.
Want in Staphorst doen we het samen!


