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De activiteiten van Stichting Monumentenhuis Brabant, dit is het Brabantse steunpunt 
voor de monumentenzorg en archeologie, worden ondersteund door de Provincie Noord-Brabant.

Het vergunningentraject bij het wijzigen van 
werkzaamheden aan een monumenten wordt over het 

algemeen goed doorlopen. Als het gaat om ingrijpende 
plannen betre�ende rijksmonumenten is de gemeente 
verplicht om advies in te winnen bij RCE, en als het object is 
gelegen in het buitengebied brengt ook de provincie een 
advies uit. Daarnaast moet er ook advies gevraagd worden
bij het eigen gemeentelijk adviesorgaan voor monumenten. 
Dat kan de gemeentelijke monumenten- of erfgoedcommis-
sie zijn, maar sommige gemeenten schakelen hiervoor een 
externe commissie in via bijvoorbeeld Stichting Advisering 
Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant. Het vergunnin-
gentraject is vastgelegd in wettelijk kaders en de gemeente-
lijke erfgoedverordening. Het college van B&W is de vergun-
ningverlenende instantie, zowel voor rijksmonumenten, 
gemeentelijke monumenten en andere cultuurhistorisch 
waardevolle objecten. Maar hoe is het daarna geregeld? Wie 
ziet er op toe dat de werkzaamheden aan (rijks)monumenten 
deskundig en met respect voor het monument woruitge-
voerd?

Wie is verantwoordelijk?
De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
monumentenzorg, waarbij de provincies erop toe moeten 
zien via het Interbestuurlijk Toezicht dat gemeenten hun taak 
niet verwaarlozen. De ‘Inspectie Overheidsinformatie en 
Erfgoed’ ziet vervolgens toe op de zorgvuldige omgang met 
erfgoed door overheden.  
In opdracht van het ministerie van OCW heeft BMC Advies een 
onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke taakvervulling 
op het gebied van de boven- en ondergrondse monumenten-
zorg. 

Veel gemeenten schieten tekort
In het voornoemde onderzoek van BMC Advies wordt gecon-
stateerd dat er veel zorg is over het (gebrek aan) toezicht en de 
handhaving door gemeenten. Er is niet alleen te weinig tijd 
beschikbaar, er is ook te weinig kennis van het restaureren van 
van monumenten aanwezig. 

Toezicht monumenten… een gemeentelijk taak!
Sommigen gemeenten hebben de toezichtfunctie uitbe-
steed aan regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s), maar daar 
wordt ook zeer kritisch over geoordeeld vanwege het gebrek 
aan erfgoeddeskundigheid. Een ander nadeel is dat door 
uitbesteding van de taak aan RUD’s dit belangrijk onderdeel 
van het gemeentelijk takenpakket op het gebied van 
erfgoed de facto uit het lokale blikveld verdwijnt.

Monumentenhuis Brabant kan ondersteuning bieden
Vanwege de 
geconstateerde 
gebreken gaat 
Monumenten-
huis Brabant 
een ondersteu-
ningsstructuur 
voor gemeen-
ten met 
betrekking tot 
toezicht en 
handhaving van 
alle monumen-

tenvergunningen aanbieden. Een combinatie van onder-
steuning waarbij de toezichthouder van de gemeente mee 
gaat en kennis op doet behoort ook tot de mogelijkheden. 
Daartoe worden er gekwali�ceerde regioteams geformeerd, 
waar gemeenten op basis van uren inzet gebruik van 
kunnen maken. 
Voor meer informatie: h.maas@monumentenhuisbrabant.nl

17 – 18 – 19 mei in Den Bosch
Vakbeurs “MONUMEMT 2022”
Vanwege de Corona-epidemie is de beurs tweemaal 
uitgesteld geweest, maar dit jaar vindt die gelukkig toch 
weer plaats.  Op 17, 18 en 19 mei wordt deze monumen-
tenbeurs gehouden In de Brabanthallen in Den Bosch. Er is 
een nieuwe opzet met een brede scope naar de totale 
restauratiesector.

‘MONUMENT 2022’ richt zich speci�ek op onderhoud, 
herbestemming, restauratie en verduurzaming van 
monumenten. De beurs gaat vergezeld van een stevig 
inhoudelijk programma, waarin diverse aansprekende 
onderwerpen via werkateliers en colleges aan de orde 
komen. Deze zijn vrij toegankelijk voor alle bezoekers.

“MONUMENT 2022” is hét evenement voor professionals en 
belangstellenden binnen de monumentensector, waaron-
der nadrukkelijk ook voor ambtenaren monumentenzorg. 
Het Monumentenhuis Brabant biedt ambtenaren monu-
mentenzorg een gratis toegangskaart aan. U kunt deze 
verkrijgen via Sandra van Trij�el: tel. 0162-511833 of 
s.vantrij�el@monumentenhuisbrabant.nl

Gemeentelijk monument in Roosen-
daal met achterstallig onderhoud.

Restauratieadvies en inspectie tijdens de uitvoering.


