
 
 

 

Platform Monumententoezicht  
Vergunningvrij bij monumenten  
 

Wanneer zijn maatregelen aan een monument vergunningvrij? Dat is nog niet zo makkelijk te 

beantwoorden. Voor ‘gewoon onderhoud’ is bijvoorbeeld geen omgevingsvergunning nodig, maar 

wanneer houdt onderhoud op gewoon te zijn? Daarnaast is het bouwen in, aan of op een 

monument vergunningvrij als het gaat om onderdelen die vanuit monumentenzorg geen waarde 

hebben. Ook inpandige veranderingen, achtererven en bouwen in beschermde gebieden is soms 

wel en soms niet vergunningplichtig.  De praktijk is soms weerbarstig.  En is een monument 

vogelvrij als er geen vergunningplicht is? De website Monumententoezicht van ERM en de 

brochure ‘vergunningvrij’ van het ministerie geven een handvat. Dat helpt, maar zal lang niet altijd 

antwoord geven. In deze platformbijeenkomst wordt informatie gegeven en kunnen 

praktijkervaringen worden uitgewisseld.  

 
Datum:  woensdagmiddag 13 maart 2019 
Tijdstip: 13.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur) 
Waar:  De Zalen van Zeven, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht 
 

Programma:  

12.30 uur Inloop met koffie / thee  

 

13.00 uur Welkom door dagvoorzitter: Walter de Koning (stichting ERM) 

 

13.10 uur Vergunningvrij bij monumenten : huidige en toekomstige regelingen 

Spreker: Wico Ankersmit (vereniging BWT) 

 

13.30 uur  Vergunningvrij bij monumenten: hoe pak je dat vanuit de gemeente op?  

- hoe om te gaan met kleine vergunningplichtige zaken 

- moeten er wel vergunningen worden gegeven voor zaken die nooit 

gehandhaafd worden 

- wat betekent de omgevingswet voor de toezichtspraktijk bij monumenten 

Spreker: Ilse Rijneveld (voorzitter van de werkgroep VTH van de FGM) 

 

13.50 uur Intermezzo: dagvoorzitter Walter de Koning  

 

14.00 uur Pauze 

 

14.30 uur  Praktijkcarrousel:  vier praktijkinleidingen met dialoog van ca. 30 minuten  

1 Cas Nagtzaam 
restauratiearchitect Erfgoed 
Leiden e.o. 

Gemeente 
Leiden 

Praktijkcasus normaal onderhoud en 
vergunningvrij 

2 Ronald Rustemeijer 
Medewerker 
omgevingsrecht 

Omgevingsdienst 
IJmond   

Praktijkcasussen voegherstel bij een 
kerk en vergunningvrij vervangen 
zijgevel van een monument.   

3 Wouter Kreike  
Adviseur erfgoed 

Omgevingsdienst 
Zuidoost Brabant 

Praktijkcasus Zuidoost Brabant 

4 Henk van der Werf 
Adviseur monumenten 

Gemeente 
Zwolle  

De krekenbuurt: een handreiking voor 
vergunningvrij onderhoud en 
wijzigingen 

 

17.00 uur Afsluiting en aansluitend drankje (afsluiting tijdens de borrel)   

http://www.vereniging-bwt.nl/

