
 
 
 

Platform Monumententoezicht  
 

Mogelijkheden strafrecht bij monumententoezicht  
Een handreiking in de maak!  
 
Wanneer een monument (moedwillig) wordt beschadigd kiest een gemeentelijke toezichthouder 
meestal voor een bestuursrechtelijke handhaving, in de vorm van bijvoorbeeld stillegging en een 
dwangsom. Handhaving via het strafrecht kan ook, maar wordt slechts weinig toegepast. Wat kun 
je met strafrecht bij monumententoezicht? En wat zijn de praktijkervaringen van gemeenten? 
Daarover gaat de volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht. Aan de orde 
komen enkele casussen en de resultaten van een mini-enquête. De Erfgoedinspectie werkt aan 
een handreiking die informeert over de mogelijkheden en beperkingen van het strafrecht. Tijdens 
de bijeenkomst wordt een conceptversie toegelicht, de Erfgoedinspectie is benieuwd naar uw 
reacties.  
 
Datum:  Woensdagmiddag 31 oktober 2018  
Tijdstip:  13.30 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur) 
Waar:   Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht (www.hethuisutrecht.nl) 
Voor wie:  Gemeentelijk toezichthouders, handhavers en functioneel leidinggevenden 
Kosten: Gratis 
 
Programma:  
13.00 Inloop met koffie / thee 
 
13.30   Welkom door dagvoorzitter: Karin Westerink (voorzitter Federatie Grote 
 Monumentengemeenten)  

- actuele ontwikkelingen toezicht & handhaving en monumenten in het bijzonder  
- nieuwtjes rond stichting ERM, FGM en BWT 

 
13.40 Concept handreiking strafrechtelijke handhaving monumenten. Spreker: Michiel 

Valkenburcht (senior inspecteur Erfgoedinspectie)  
- Wat doet de Erfgoedinspectie voor gemeenten 
- Doel en opzet van de handreiking 
- Grote lijnen van de inhoud van de handreiking (met praktijkvoorbeelden) 
- Vervolgproces totstandkoming 

 
14.05 Een overzicht van landelijke ervaringen & resultaten mini-enquête strafrechtelijke 

handhaving. Sprekers: Paul Noppers (senior Erfgoedinspectie) en Louis Hosman 
(stichting ERM)   

 
14.15 Pauze 
 
14.45 Praktijkcarrousel: vier praktijkinleidingen met dialoog van telkens circa 30 minuten  
 

1 Fred Jansen 
Toezichthouder  

Gemeente 
Zutphen 

De motorzaag in monumentaal erfgoed; en 
dan ….?  

2 Wouter Kreike 
Adviseur Erfgoed 

Omgevingsdienst 
Zuidoost Brabant 

Illegale sloop van een rijksmonument; de 
ervaringen met een strafrechtelijke 
procedure  

3 Jeroen Bunschoten 
Projectlid Wabo   

Gemeente 
Amsterdam 

Toezicht en strafrechtelijke vervolging in 
Amsterdam  

4 Claartje van Drumpt 
Officier functioneel 
Parket  

Openbaar 
Ministerie 
Amsterdam 

Praktische ervaringen, probleempunten bij 
de rechter en oplossingen met goede 
samenwerking en handhavingsstrategieën 

 
Rond 16.50 – 17.00 uur: Plenaire afsluiting en borrel 

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

