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Monumentenwacht Noord-Brabant wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. De Raad van 
Commissarissen hee� een toezichthoudende rol. Het algemeen management van de organisa�e is ingericht 
volgens de principes van 'cultural governance' en is zowel intern als extern gericht. 
De inspec�es, de bijbehorende rapportages en advisering werden in 2019 uitgevoerd door 15 inspecteurs 
(effec�ef 13,56 �e). 
Eind 2019 omva�e de gehele personeelsforma�e 20,17 �e.

De Raad van Commissarissen vergaderde in 2019 vier keer. Een terugkerend onderwerp in deze vergaderingen 
waren de financiële gevolgen van het besluit van de provincie Noord-Brabant om de subsidie niet meer te 
indexeren. Als gevolg van de uit de cao voortkomende loonsverhogingen levert dit problemen op voor de 
con�nuïteit van de inspec�ewerkzaamheden. Hierdoor is de in de afgelopen jaren ontstane gezonde 
werkvoorraad geleidelijk uitgegroeid tot een planningsachterstand. 
Door de extra ontvangen vergoeding van €14.700,- voor uitvoering van de Subsidieregeling cultureel Erfgoed 
Noord-Brabant, paragraaf 3 Molens, bezuiniging op de organisa�ekosten en de lagere uitgaven voor opleiding 
van personeel kon het boekjaar toch met een sluitend saldo worden afgesloten.
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In 2019 werd onze nieuwe inlogportal 'Mijn 
Monumentenwacht' in gebruik genomen, waar 
abonnees van Monumentenwacht Noord-Brabant de 
inspec�erapporten en daktekeningen kunnen 
downloaden.  Ook de facturering van zowel de 
abonnementskosten als de inspec�ekosten is in 2019 
gedigitaliseerd. 
Hiermee wordt bespaard op de kosten voor por�, 
drukwerk en kopieerkosten, en wordt er voldaan aan 
de normen van deze �jd met betrekking tot 
digitalisering en verduurzaming.

Ook de  de planning van inspec�es werd verder 
geautoma�seerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. 
Een abonnee kan nu met één druk op de knop een 
voorgestelde inspec�edatum accepteren of weigeren, 
waarna de datum automa�sch in ons plannings-
systeem wordt vastgelegd. 

Er verschenen in 2019 twee 'papieren' nieuwsbrieven 
met technische ar�kelen die zijn gebaseerd op 
'Monumentenwacht Informa�e', een gezamenlijke 
uitgave van Monumentenwachten Gelderland, 
Groningen en Limburg.  
Daarnaast werd regelma�g informa�e gedeeld via de 
nieuwspagina op onze website en social media. Onze 
abonnees werden via mailings geïnformeerd over 
subsidieregelingen, de informa�ebijeenkomst over 
verduurzaming van woonhuismonumenten en de 
ingebruikname van onze inlogportal.
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inspecties

BOUWKUNDIGE INSPECTIES

inSPECTIE VAN HISTORISCHE 
INTERIEURS

In oktober 2019 werd de in de begro�ng opgenomen 
vacatures voor 1 �e monumentenwachter ingevuld.
De werkzaamheden van de monumentenwachters 
bestonden uit de uitvoering van bouwkundige 
inspec�es en rapportage daarvan. Het inspec�e-
rapport bevat niet alleen een overzicht van de 
gebreken aan het monument, maar hierin zijn ook 
adviezen voor herstel- en onderhoudswerkzaamheden 
opgenomen. In het kader van veilig werken, adviseert 
Monumentenwacht Noord-Brabant eigenaren om 
gecer�ficeerde veiligheidsvoorzieningen op daken aan 
te brengen. Dit blij� een belangrijk aandachtspunt in 
het inspec�erapport. Daarnaast werden op verzoek 
extra controles van uitgevoerde werkzaamheden 
uitgevoerd. Deze controle inspec�es hebben een 
posi�eve preven�eve invloed op de kwaliteit van de 
uitgevoerde restaura�e- en onderhoudswerk-
zaamheden. 

In het tweemaandelijks teamoverleg wordt technische 
kennis uitgewisseld en aandacht besteed aan arbeids-
omstandigheden, met name op het gebied van veilig 
werken, fysieke belas�ng en het gebruik van persoon-
lijke beschermingsmiddelen. Ook de groeiende 
behoe�e bij eigenaren aan advisering met betrekking 
tot verduurzaming van hun monument was regelma�g 
onderwerp van gesprek in het teamoverleg.

De vacature voor inspecteur historische interieurs (0,5 
�e) werd in oktober 2019 ingevuld. Vanaf die datum is 
er weer 1 �e beschikbaar voor de inspec�es van 
historische interieurs. De func�e is verdeeld over twee 
hal�ime medewerkers. In 2019 werd het belang van 
het behoud van historische interieurs opnieuw onder 
de aandacht gebracht van de abonnees van 
Monumentenwacht. Dit resulteerde in extra 
verzoeken tot uitvoering van inspec�es van historische 
interieurs.

Naast de inspec�e en rapportage werden ook 
regelma�g adviezen gegeven, o.a. in de vorm van de 
monitoring van het binnenklimaat en advisering m.b.t. 
onderhoud van interieuronderdelen. In 2019 werden, 
in het kader van de landelijke samenwerking, enkele 
inspec�es van historische interieurs buiten de 
provincie verricht.

De doelstelling van Monumentenwacht Noord-Brabant is het behoud van het cultureel 
erfgoed in Noord-Brabant door het adviseren van eigenaren en beheerders van 
monumenten met betrekking tot het onderhoud en de instandhouding van hun 
historisch gebouw, historisch interieur en/of archeologisch monument. 
De maatschappelijke relevan�e van de ac�viteiten van Monumentenwacht Noord-
Brabant ligt in het behoud van het Brabantse culturele erfgoed voor komende 
genera�es.
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kengetallen 2019

Uitgevoerde inspec�es
Inspec�e- en rapportage uren
Abonnees:
Rijksmonumenten
Gemeentelijke monumenten
Overige monumenten

1.537
16.038

1859
945
493
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Archeologische inspecties en 
consolidaties

Voor de uitvoering van de inspec�es van archeo-
logische monumenten werd een archeoloog 
ingehuurd. Tijdens de inspec�es vond met enkele 
eigenaren overleg plaats over het onderhoud van hun 
archeologisch monument.

In oktober 2019 werd van de provincie Noord-Brabant 
een projectsubsidie ontvangen voor het pilot 
consolida�eproject gra�euvelcomplex “De Paal” in 
Bergeijk. 
Doel van het project is:
Ÿ Herstel van basiswaarden van het cultuurland-

schap, onderdeel archeologische objecten;
Ÿ Behoud van de objecten als bron van historische 

en wetenschappelijke kennis;
Ÿ Crea�e van grotere bekendheid en draagvlak voor 

archeologisch erfgoed;
Ÿ Verhoging van de belevingswaarde van de 

zichtbare component van de archeologische 
monumenten voor lokale bevolking en voor 
recreanten;

Ÿ Duurzaam beheer van archeologische objecten in 
het Brabantse landschap mogelijk maken.

In september 2019 is dit project gestart met een 
bureauonderzoek, terreininspec�e en een 
inventariserend veldonderzoek van dit archeologisch 
monument.





Eigenaren hebben regelma�g vragen over de 
verduurzaming van hun pand. Ieder monument vereist 
zijn eigen aanpak. De monumentenwachters weten 
wat er speelt en kunnen in een vroeg stadium 
voorzien in informa�ebehoe�e of op maat gerichte 
dienstverlening. 
De provincie Noord-Brabant kende in 2018 een 
projectsubsidie toe om in 2018 en 2019 de kosten die 
het opstarten van dit project met zich meebrengt te 
kunnen dekken. 

Alle monumentenwachters hebben in 2018 en 2019 
de uit twee delen bestaande cursus Duurzame 
Monumenten van de Hogeschool Zeeland gevolgd en  
kunnen de vragen die �jdens de inspec�es worden 
gesteld op hoofdlijnen beantwoorden. Drie 
medewerkers hebben de HBO+ leergang Restaureren 
en Verduurzamen succesvol afgerond. De betreffende 
medewerkers zijn bij complexere vraagstukken interne 
vraagbaak voor collega's en adviseur  (op hoofdlijnen) 
voor onze abonnees.
Er is een protocol ontwikkeld voor een zogenaamd 
'keukentafelgesprek' over verduurzaming. Eind 2019 
werden de eerste keukentafelgesprekken gevoerd met 
eigenaren/abonnees van woonhuis monumenten. 
Tijdens het gesprek komen zowel de mogelijke 
verduurzamingsmaatregelen op korte termijn aan de 
orde, als de maatregelen die op een langere termijn 
(op een natuurlijk vervangingsmoment) genomen 
kunnen worden. Er wordt ook gewezen op de quick 
wins.

We kijken terug op een geslaagd project. Als kers op 
de taart ontving Wilbert van Balkom (Hoofd 
Monumentenwachters), �jdens het Energiefes�val op 
7 november, uit handen van gedeputeerde Annemarie 
Spierings een Cer�ficaat van Duurzaamheid

duurzaamheid en 
monumenten

Monumentenwacht Noord-Brabant is een belangrijke schakel van de informa�eketen in 
de monumentencyclus. Onze monumentenwachters komen le�erlijk bij de eigenaar 
over de vloer en kunnen “aan de keukentafel” eigenaren bewegen tot het nemen van 
energiebesparende maatregelen.
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Op 16 mei 2019 organiseerde Monumentenwacht 
samen met de provincie Noord-Brabant een 
informa�ebijeenkomst over verduurzaming van 
woonhuismonumenten in het provinciehuis. Deze 
bijeenkomst is posi�ef ontvangen. Zowel door de 250 
par�culiere woonhuiseigenaren als door belangrijke 
instan�es zoals de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, de provincie en het Na�onaal 
Restaura�efonds. 

Tijdens de informa�ebijeenkomst op 16 mei werd de 
pagina Duurzaamheid op onze website gepresenteerd. 
Deze pagina bestaat uit twee delen: een stappenplan 
en uitleg over de keukentafelgesprekken.

informatiebĲeenkomst
verduurzaming

informatie duurzaamheid
website MWNB.NL
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het ini�a�ef genomen de krachten te bundelen in 
ondersteuning van de erfgoedsector bij het omgaan 
met de grote maatschappelijke veranderingen van 
deze �jd op het gebied van lee�aarheid, economie, 
klimaatadapta�e en energietransi�e. De opzet is om 
de bestaande ondersteuningsstructuur uit te breiden 
en te gaan bouwen aan de ontwikkeling van een plek 
waar kennis, inspira�e en ondersteuning bij elkaar 
komen.

Landelijke samenwerking vindt plaats in de  Vereniging 
Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN). 
Deze vereniging wordt onder meer benut om 
gezamenlijke opleidingstrajecten te organiseren en 
dient als gezamenlijke gesprekspartner van de 
Monumentenwacht met organisa�es als het 
Ministerie van OCenW, de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed en het Na�onaal Restaura�efonds. 
Daarnaast kunnen alle provinciale  Monumenten-
wachten door gebruik te maken van elkaars exper�se 
(omdat niet elke organisa�e voor elke specialisme een 
deskundige in dienst hee�) het complete pakket 
aanbieden: eerstelijns advies geven op het gebied van 
gebouwd, archeologisch en groen erfgoed, alsmede 
historische interieurs.
Op 16 mei 2019 op de Monumentenbeurs in Den 
Bosch ondertekenden Monumentenwacht Nederland 
en het Na�onaal Restaura�efonds een manifest 
waarmee zij hun samenwerking een extra impuls 
geven. Beide organisa�es intensiveren de komende 
jaren hun samenwerking aan de hand van drie 
thema’s: informeren, inspecteren en verduurzamen.

Monumentenwacht Noord-Brabant voerde in 
opdracht van de provincie §3 Instandhouding molens 
van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-
Brabant 2016 uit.  Binnen deze regeling wordt 
provinciale subsidie toegekend voor de instand-
houding van de Brabantse molens. Tevens werd in 
opdracht van de provincie een kwart van de in 2017 
uitgevoerde 0-me�ng van de erfgoedmonitor 
geactualiseerd. 
Daarnaast voerde Monumentenwacht in het kader 
van §1 van de Subsidieregeling cultureel erfgoed 
kwaliteitscontroles uit van uitgevoerde restaura�e-
werkzaamheden. Voorafgaand aan de toekenning 
wordt een 0 -me�ng opgesteld. Tijdens de restaura�e 
'kijkt Monumentenwacht Noord-Brabant over de 
schouder mee' en na afronding wordt een eind-
controle uitgevoerd waarbij kwaliteit van de 
uitgevoerde restaura�ewerken wordt beoordeeld. De 
bevindingen van deze kwaliteitscontroles worden aan 
het Brabantse provinciebestuur gerapporteerd.

Op 3 oktober 2019  bracht de toenmalig 
gedeputeerde Marianne van der Sloot een 
werkbezoek aan Monumentenwacht Noord-Brabant. 
Zij werd  in de prak�jk geïnformeerd over de 
werkzaamheden van Monumentenwacht �jdens een 
inspec�estage bij de R.K. kerk te Helvoirt.

In het kader  van de samenwerking met de overige 
provinciale organisa�es op het gebied van het behoud 
van cultureel erfgoed werkt Monumentenwacht 
Noord-Brabant samen met Erfgoed Brabant, 
Monumenten Fonds Brabant en Monumentenhuis 
Brabant in de Brabantse Erfgoedallian�e. Samen met 
Monumentenhuis Brabant hee� Monumentenwacht 

Samenwerking
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