
 

 

 

Platform Monumententoezicht 
 

‘Brandpreventie, energietransitie, risico’s en de praktijk 
van monumenten’ 

 
Woensdag 30 november 2022, 13.00 – 16.00 uur 

Zalen van Zeven, Boothstraat 7 te Utrecht 
 
 
Over veilig erfgoed gesproken. Wat komt er kijken bij brandpreventie en veiligheid van monumenten? 
Waar liggen risico’s? Wat kunnen we leren vanuit historisch perspectief met de huidige ontwikkelingen 
zoals de energietransitie van monumentale gebouwen? Wat is de impact op de regelgeving? Welke 
dilemma’s liggen hier voor de toezichthouder en welke praktijkvoorbeelden zijn er met tips & tricks.  
 
Deze vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht georganiseerd 
door Stichting ERM in samenwerking met Vereniging Bouw- en Woningtoezicht en de Federatie Grote 
Monumentengemeente.  
 
Programma 
 

Tijdstip Wat Wie 

12.30 Inloop en ontvangst deelnemers   

13.00  Opening door de dagvoorzitter Christian Braak 
(Stichting ERM) 

13.05 Mededelingen, achtereenvolgens: - Henk Jansen 
- Wico Ankersmit 
- Christian Braak 

13.10 Inleiding thema: Brandpreventie is van alle tijden Henk Jansen 
(FGM) 

13.15 Wat zijn nieuwe risico’s in brandveiligheid en regelgeving met de 
energietransitie van monumenten?  

Johan van de Graaf  
(NIPV) 

13.35 Podium-gesprek Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 
veiligheidsregio: bewust zijn van brandgevaarlijke situaties en 
handelingsperspectief veiligheidsregio.  

Renate van Leijen 
(RCE)  

14.00 Pauze  

14.20 Brandpreventie van kerken in de binnenstad. Risico’s en tips voor 
toezichthouders in aanpak tot verzekering. 

Dennis Spaen 
(Donatus) 

14.40 Praktijkcase: omgang brandveiligheid tussen huurder en eigenaar van 
een monument 

Wico Ankersmit 
(Vereniging BWT) 

14.55   Afsluiting  Christian Braak 

15.00 Borrel  

16.00 Einde  

 
 

Aanmelden 
De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn 
met toezicht en handhaving bij gebouwde monumenten (BWT; erfgoed). Deelname is gratis. U kunt zich 
hier aanmelden. 
 
Platform Monumententoezicht  
Het Platform is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote 
Monumentengemeenten en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.  
Het Platform komt twee keer per jaar bijeen. Voor meer informatie zie www.stichtingerm.nl en 
www.Monumententoezicht.nl.  
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