
 
 

Training duurzaamheid & ruimtelijke kwaliteit   

Uitnodiging 23 oktober 14:00 – 16:00 uur   

 

Op vrijdag 23 oktober organiseren Duurzaam Bouwloket, MOOI Noord-Holland en De Groene 

Grachten een digitale training “Duurzaamheid en Ruimtelijke Kwaliteit” voor ambtenaren in Noord-

Holland. Tijdens deze middag staat de vraag centraal hoe gemeenten duurzaamheid in het beleid 

voor ruimtelijke kwaliteit en erfgoed kunnen integreren én andersom. Ook krijgt u inzicht in de 

technische uitdagingen en de mogelijkheden bij het verduurzamen van erfgoed. Graag nodigen wij u 

en uw collega’s uit voor deze training.

Praktische informatie  

De training start om 14:00 uur via Microsoft 

Teams en duurt tot ongeveer 16:00 uur. U 

ontvangt in de week vooraf aan de training de 

link naar de digitale meeting. 

Het programma bestaat uit: 

• Introductie 

• Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed 

• Toolbox voor beleid 

• Techniek voor verduurzaming 

• Casus gemeente 

• Werksessie 

De training wordt verzorgd door:  

• Bas Schout (MOOI Noord-Holland)  

• Benjo Zwarteveen (De Groene 

Grachten)  

• Dorine van Hoogstraten (MOOI Noord-

Holland)  

• Raoul Santibanez (Duurzaam 

Bouwloket)  

 

 

Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke kwaliteit  

Deze training is onderdeel van de “Toolbox 

Duurzaamheid & Ruimtelijke kwaliteit”, een 

website met beleidsinstrumenten en 

voorbeelden van beleid in de praktijk. Dit 

kennisplatform is samengesteld voor en met 

gemeenten, op weg naar een duurzaam 

waardevolle leefomgeving. Op de website 

staan voorbeelden die laten zien dat 

duurzaamheid mét kwaliteit mogelijk is als je 

goed beleid ontwikkelt, daar naar handelt en 

maatwerk kan bieden.  

Op 23 oktober wordt de Toolbox bij de start 

van de training officieel gelanceerd door 

gedeputeerde Pels van de provincie Noord-

Holland en wethouder Van de Weijenberg van 

gemeente Waterland. U kunt nu al een kijkje 

nemen op de website. 

De “Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke 

kwaliteit” is een samenwerking van De Groene 

Grachten, Duurzaam Bouwloket, MOOI Noord-

Holland en gemeente Waterland. De 

ontwikkeling is medemogelijk gemaakt door 

de VNG Innovatieve aanpakken, provincie 

Noord-Holland en diverse gemeenten.  

 

https://duurzaamheid-ruimte.nl/

