
 
 
 
 

Platform Monumententoezicht  
Bescherming en toezicht historische binnenruimten 
 
 
Datum: woensdagmiddag 11 maart 2020  
Locatie: Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht (loopafstand van Utrecht CS) 
Tijd: 13.00 – 16.30 uur (inloop vanaf 12.30 uur) 
 
 

Thema: bescherming en toezicht historische binnenruimten  

Bij monumentale gebouwen gaat de meeste aandacht uit naar de gebouwschil. De 

binnenkant krijgt vaak veel minder aandacht. Toch schuilt een groot deel van de 

monumentale waarde in de inrichting en aankleding van de binnenruimten. Wat is er 

bijzonder aan historische binnenruimten? Bij een ‘top-monument’ is dat meestal wel duidelijk, 

maar in andere situaties ligt het vaak wat minder voor de hand. Welke vloeren, schouwen, 

plafonds, kleurstelling, meubelen, wandbekleding en schilderingen zijn beschermd? Waar let 

ik als toezichthouder op?  En welke ruimte geeft de rechter mij bij de handhaving?  

 

 

Programma:  

12.30 uur Inloop met koffie / thee  
 
13.00 uur  Welkom door dagvoorzitter Henk Jansen (Gemeente Utrecht) 

- opzet van de middag 
- actuele ontwikkelingen toezicht & handhaving en monumenten in het 

bijzonder  
- nieuwtjes rond stichting ERM, FGM en Vereniging BWT 

 
13.15 uur Bescherming van historische binnenruimten - Marceline Dolfin (RCE) 

Omvang en reikwijdte: wat is wel beschermd en wat niet? Waar vind ik dat?  
 
13.40 uur U heeft gelijk, maar krijgt u het ook? - Louis Hosman (adviseur Erfgoed) 

Een overzicht van rechterlijke uitspraken, tips en valkuilen.  
 
14.05 uur Pauze 
 
14.30 uur Praktijkcarrousel: drie praktijkinleidingen met dialoog van telkens 30 minuten.  
 

 Praktijkinleider  Organisatie  Casus 

1 Constantijn Veder  Gemeente Utrecht Cases uit de Utrechtse praktijk  

2 Pieter Vlaardingerbroek Gemeente Amsterdam Kleur en stuc in Amsterdam – 
waardering en toezicht  

3 Bert van Bommel  Rijksvastgoedbedrijf Stimuleren is beter dan straffen 

 
Rond 16.00 uur afsluiting en aansluitend drankje (afsluiting tijdens de borrel).   

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


 
 
 

Platform Monumententoezicht 

Hoe blijft u als toezichthouder op de hoogte van juridische en technische ontwikkelingen die 

voor toezicht en handhaving van belang zijn? Het Platform Monumententoezicht behandelt 

actualiteiten en praktijkervaringen, vaak aan de hand van een thema. Met als uitgangspunt: 

voor en door toezichthouders. 

 

Het Platform is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote 

Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Ver 

BWT). 

 

Het Platform komt twee keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor 

gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met toezicht en handhaving 

bij gebouwde monumenten (BWT; erfgoed).  

 

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

