Platform Monumententoezicht
‘Zonnepanelen, installaties en monumenten’
Woensdag 6 april 2022, 13.00 – 15.30 uur
Winkel van Sinkel, Oude Gracht 158 te Utrecht

Het verduurzamen van een monument omvat niet alleen het beperken van energieverlies door
isoleren, maar steeds vaker ook het toepassen van zonnepanelen om een deel van de eigen
energiebehoefte te dekken. Het wel of niet zichtbaar zijn van pv-panelen is niet langer een
beslissend criterium, maar wel de mate waarin het beeld van het monument eventueel wordt
verstoord. Wat is wel en niet toelaatbaar en hoe leg je dat juridisch afdwingbaar vast?
Voor welke dilemma’s sta je als eigenaar of installateur bij het toepassen van pv-panelen of
installaties in een monument en wat zijn de aandachtspunten voor de toezichthouder? Deze vragen
staan centraal tijdens de bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht op 6 april.

Programma
12.30 uur

Inloop

13.00 uur

Opening, mededelingen en nieuwtjes
Toelichting op het programma en nieuwtjes vanuit FGM, Vereniging BWT en ERM.
Dagvoorzitter Christian Braak (ERM)

13.15 uur

Gemeentelijk beleid in beschermde gebieden en bij beschermde objecten –
ervaringen vanuit Doesburg
Madelinde Roelofs (Gelders Genootschap)

13.35 uur

Zonnepanelen op monumenten; doen of niet?
Vera Franken (Rijksvastgoedbedrijf)

14.00 uur

Pauze

14.15 uur

Inpassen van installaties in monumenten: waar let je als gemeente op?
Kees Zandijk (DWA)

14.35 uur

Handhaving plaatsing zonnepanelen … de praktijk is weerbarstig
Gerard Keijzer (gemeente Voorst)

14.55 uur

Praktijkcase / aandachtspunten voor de toezichthouder

15.20 uur

Afsluiting
Dagvoorzitter Christian Braak

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.
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. Meer informatie zie
https://www.stichtingerm.nl/overheid/platform-monumententoezicht en www.Monumententoezicht.nl.

