Platform Monumententoezicht

‘EEN GOEDE RESTAURATIE, HOE DAN?’
Woensdag 13 oktober 2021, 13.00 – 15.30 uur
Utrecht, Boothstraat 7 (Zalen van Zeven) of online

Een goede restauratie, hoe dan?
Een goede restauratie vereist juiste en duidelijke afspraken, de wil om het goede te doen en –
‘voor dat laatste stukje motivatie’ – toezicht en handhaving.
De discussie over het wat het resultaat van een ingreep bij een monument zou moeten zijn,
verloopt niet altijd gemakkelijk; wat is wenselijk, wat is toelaatbaar en wat niet? En als de
afspraken er zijn: hoe kan je dan als gemeente de goede uitvoering van het werk bevorderen?
Kort gezegd: hoe kun je als gemeente ‘kwaliteit organiseren’?
Deze vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht op 13
oktober.

(foto’s E.J. Nusselder)

Programma
12.30 uur

Inloop

13.00 uur

Opening , mededelingen en nieuwtjes
Toelichting op het programma en nieuwtjes vanuit FGM, Vereniging BWT en
ERM.
Henk Jansen, gemeente Utrecht ism Wico Ankersmit en Walter de Koning

13.15 uur

Ambities, instrumentarium en de praktijk
Wat is ‘goed restaureren’ eigenlijk en welke wettelijke en andere instrumenten heb
je als Rijk en sector om ‘restauratiekwaliteit’ te bewerkstelligen? Voorbeelden uit
de RCE-praktijk.
Michiel van Hunen, Rijksdienst Cultureel Erfgoed

13.35 uur

Onderbouwen, overtuigen en onderhandelen
In een grotere gemeente staat het goed zorgen voor monumenten minder ter
discussie. Toch? Over onderbouwen, overtuigen en onderhandelen met
initiatiefnemers - en soms ook met de eigen organisatie.
Annalies de Graaf, gemeente Den Bosch

14.00 uur

PAUZE

14.15 uur

Zorg voor klein en groot(s)
Hoe doe je je werk als kleinere gemeente? Werkwijze vanuit een
plattelandsgemeente met ‘gewoon’ erfgoed én erfgoed met de status van
werelderfgoed.
Bernard Stikfort, gemeente Westerveld

14.35 uur

‘Maar dit is toch mijn eigen huis!’
Niet iedereen ziet de waarde van erfgoed – zeker als het gaat om eigen woning of
boerderij. Monumentenzorg komt soms neer op ‘redden wat er te redden valt’,
maar er is met een gerichte inspanning heel veel te bereiken. Voorbeelden vanuit
een RUD.
Wouter Kreike, Omgevingsdienst ZO-Brabant

14.55 uur

Werken met mensen in de uitvoering
Ongeacht het voortraject – werken aan een monument gaat niet ‘vanzelf’ goed.
Wat kun je als gemeente doen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken?
Tips van een ervaren begeleider van restauratiewerken.
Louis Gerdessen

15.20 uur

Afsluiting
Henk Jansen, gemeente Utrecht

15.30 uur

Borrel

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.
Corona
Je kunt live aan de bijeenkomst deelnemen. Het aantal deelnemers in de zaal is maximaal 75
personen, waarbij we borgen dat aan de dan geldende Corona-regels wordt voldaan.
Ook kun je de bijeenkomst via het beeldscherm volgen. Geef dat aan op je aanmeld formulier,
dan ontvang je een link voor digitale deelname.
Platform Monumententoezicht
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. Meer informatie zie
https://www.stichtingerm.nl/overheid/platform-monumententoezicht en
www.Monumententoezicht.nl

