
    

 

 
 
 

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht  
Planmatig toezicht monumenten 
 
Locatie 
Dinsdag 15 maart 2016 
H. Hart – St Josephkerk / Dr. Cuijpersplein 5 te Hilversum 
13.30 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur) 
 
Thema 
Toezicht en handhaving gebeuren bij monumenten vaak ad hoc en is veelal ‘incident gestuurd’. Hoe 
kun je meer planmatig de bouwkundige staat van monumenten controleren? Informeer je de 
eigenaren tevoren? Welke onderwerpen moeten worden geïnspecteerd? Hoe zorg je dat de gebreken 
worden verholpen? Welke instrumenten staan je ter beschikking? Hoe zorg je dat het college van 
begin tot eind betrokken blijft? Wat zijn de ervaringen en resultaten van gemeenten die dit planmatig 
oppakken? 
 
Doelgroep  
Toezichthouders, handhavers en functioneel leidinggevenden.  
 
Organisatoren 
Het Platform Monumententoezicht is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de 
Federatie Grote Monumentengemeenten en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. 
 
Programma 
13.00 uur Inloop met koffie / thee. 
 
13.30 uur Welkom door dagvoorzitter Martijn Andela, hoofd Erfgoed Gemeente Leiden. 
 
13.40 uur   Gábor Kozijn, communicatieadviseur Erfgoedwet bij de RCE 
  Kansen en beperkingen wettelijke instandhoudingsplicht:  

- meerwaarde wettelijke instandhoudingsplicht; 
- kansen en beperkingen voor planmatig(er) toezicht. 

 
13.55 uur Margot Haasdonk, beleidsmedewerker Erfgoed Haarlem en bestuurslid Federatie 
  Grote Monumentengemeenten (FGM) 
  Presentatie resultaten mini-enquête planmatig monumententoezicht.  
  Vinden gemeenten het  nodig om planmatig toezicht te houden? Is het afhankelijk 
  van de grootte van gemeenten of de aanwezigheid van een omgevingsdienst? Zijn 
  monumenteneigenaren geneigd om aanwijzingen van de gemeente op te volgen?  
 
14.10 uur  Karin Westerink, hoofd Monumenten Amsterdam en voorzitter Federatie Grote 
  Monumentengemeenten (FGM) 

- kansen en beperkingen planmatig toezicht; 
- ervaringen in Amsterdam; 
- alternatieven.  

 
14.25 uur  Plenair vragen en dialoog o.l.v. dagvoorzitter. 
 
14.35 uur  Pauze 
 
15.00 uur Praktijkcarrousel.  

De gemeentelijke praktijk wordt toegelicht door Paul Schaapman van de Gemeente 
Bloemendaal, Claudia van ‘t Slot van de Gemeente Amsterdam, Robin Zwaan van de 
Gemeente Leiden en Ronald Rustemeijer van de Omgevingsdienst IJmond. 

 
16.30 uur:  Plenaire afsluiting  (begeleid) door dagvoorzitter.  
 
17.00 uur Afsluitende borrel.   
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