
    

 
 
 

Wat is monumentaal aan een monument? 
 
Wat is monumentaal aan een monument en welke hulpmiddelen heeft een 
toezichthouder om dat  vast te stellen? Dit is het thema voor een bijeenkomst van het 
Platform Monumententoezicht op dinsdagmiddag 4 oktober 2016.  
 
Valt het groen / park onder de beschermde status, zijn bijgebouwen van een monument 
automatisch beschermd, wanneer valt het interieur onder de beschermde status, et cetera.  
Enkele deelvragen:  

 Is de redengevende omschrijving een adequaat en toereikend hulpmiddel? Verandert 
door de nieuwe Erfgoedwet de functie van de redengevende omschrijving? 

 Biedt de tekst van de vergunning hierbij houvast en houdt de toezichthouder zich 
altijd daaraan?  

 Biedt het meerwaarde om collegiaal advies in te winnen bij de collega-
toezichthouder, vergunningverlener of jurist?  

 Biedt de jurisprudentie voldoende helderheid over de vraag wat wel of niet onder de 
bescherming (van het monument) valt? Zie bijvoorbeeld de uitspraken over de 
beschermde status (Victoria Hotel, van Houten panden, Berging Blaricum, 
Groenstrook Old Putten Elburg)  

 is het nodig om meer eenheid / duidelijkheid te brengen in de manier waarop 
toezichthouders nu oordelen over de beschermde status van (onderdelen van) een 
monument. Zo ja, hoe?  

 
Programma 
13.00 uur Inloop met koffie / thee 
 
13.30 uur Welkom door dagvoorzitter Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw & 

Woningtoezicht Nederland 
- Toelichting op de opzet van de middag. 
- Actuele ontwikkelingen toezicht en handhaving  / monumenten in het 

bijzonder nieuwtjes rond FGM, BWT en de stichting ERM. 
 
13.40 uur   Karel Loeff; directeur Bond Heemschut: Hoe herken en waardeer je de 

monumentale status van onderdelen van een monument? 
- Wat heb je aan de redengevende omschrijving? 
- Zijn er alternatieven om de monumentale status te identificeren / 

waarderen? 
- Zijn er praktijkvoorbeelden waar het niet / juist wel goed is gegaan?  
- Hoe kan een toezichthouder in de praktijk gebruik maken van die 

bronnen? 
 
14.00 uur Thieu Knibbeler, Gemeente Rotterdam, dienst Stadsontwikkeling, BWT – 

Bureau Cultuurhistorie en Monumenten: De wijze van waardering van 
Rotterdamse monumenten 
- Hoe wordt in Rotterdam de waardering van een monument, of onderdelen 

daarvan, onderbouwd? 
- Is er een verschil tussen oude en nieuwe monumenten? 
- Hoe worden in de bestuurlijke besluitvorming de monumentale belangen 

gewogen? 
- Hoe kun je als toezichthouder / adviseur het beste adviseren over deze 

kwesties?  

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


    

 
 
 
 
 
14.20 uur  Vragen en dialoog o.l.v. dagvoorzitter 
 
14.30 uur Pauze 
 
15.00 uur Start van praktijkcarrousel met in vier achtereenvolgende rondes discussie 

over de opzet en praktijk van enkele gemeenten, waaronder Utrecht en 
Maastricht 

 
16.30 uur Plenaire afsluiting  
 
17.00 uur Borrel 
 
 
Locatie: 
Zaalverhuur7, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht 
 
De bijeenkomst is bestemd voor toezichthouders, handhavers en functioneel 
leidinggevenden. De organisatie ligt in handen van het Platform Monumententoezicht, een 
initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote 
Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. 
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