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inleiding

Monumentenwacht Noord-Brabant bestond in 2020 
vijfenveer�g jaar. Toen Monumentenwacht Noord-
Brabant werd opgericht waren de missie en kerntaken 
hetzelfde als nu. Ons bestaansrecht staat sindsdien 
nog al�jd fier overeind. Het idee dat je grootschalige, 
kostbare restaura�es kunt uitstellen of voorkomen 
door preven�ef onderhoud te s�muleren, geldt nog 
steeds. Van twee wachters in één bus zijn we 
inmiddels uitgegroeid tot de club die we nu zijn met 
ruim 2600 abonnées.  

 We zijn trots op de hoge waardering voor ons 
Brabantse erfgoed en zien dat die zich vertaalt in een 
flinke toename van eigenaren die gebruik maken van 
onze diensten. We kiezen voor een beheerste groei 
van onze organisa�e en voor het gebruik van 
innova�eve toepassingen ter ondersteuning van onze 
dienstverlening. Dat maakt Monumentenwacht 
Noord-Brabant toekomstbestendig en vernieuwend.  

Het jaar 2020 is in ons collec�eve geheugen gegri� als het jaar waarin de 
coronapandemie toesloeg en impact had op de gehele maatschappij. Een 
ontgoochelend, ontwrichtend, verwarrend en intens jaar voor iedereen. Bestaande 
structuren en werkwijzen werden opgeschud en we zochten, ook bij Monumentenwacht 
Noord-Brabant, naar een nieuwe modus operandi. Op afstand van elkaar en met een 
aangepaste, veilige manier van inspecteren, is het ons gelukt om onze werkzaamheden 
voort te ze�en en wederom vele monumenteigenaren te adviseren over het behoud van 
hun waardevolle eigendom. 

Juist in corona�jd, waarin een vakan�ereis of 
bioscoopbezoek er niet in zit, hee� iedereen de eigen 
omgeving opnieuw ontdekt. En daarmee ook het 
erfgoed, dat die omgeving kleurrijk, divers en 
waardevol maakt. 

Dat Nederland nog steeds rijk is aan erfgoed is te 
danken aan zorgvuldige eigenaren en aan de solide 
basis die maatschappelijke organisa�es, overheden en 
vele �enduizenden professionals en vrijwilligers in de 
afgelopen decennia gezamenlijk hebben opgebouwd. 
Het publiek-private draagvlak voor monumenten is 
groot. Deze basisstructuur moet behouden blijven en 
vraagt om con�nuïteit en lange termijn-denken. Met 
de uitvoering van onze kerntaak, het s�muleren van 
preven�ef onderhoud, bieden we con�nuïteit in het 
behoud van ons erfgoed. Daarnaast speelt onze 
organisa�e in op maatschappelijke ontwikkelingen die 
daarop van invloed zijn. Zo laten we bijvoorbeeld aan 
eigenaren zien dat ook monumenten een bijdrage 
kunnen leveren aan de energietransi�e.  
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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 2020 uitgevoerd door 16 inspecteurs. 
Eind 2020 omva�e de gehele personeelsforma�e 19,67 �e.

De Raad van Commissarissen vergaderde in 2020 vier keer. Een terugkerend onderwerp in deze vergaderingen 
waren de financiële gevolgen van het besluit van de provincie Noord-Brabant om de subsidie lager vast te 
stellen dan werd begroot. Ook de gevolgen van de corona pandemie voor onze organisa�e waren een 
terugkerend onderwerp op de agenda. In september besprak de Raad van Commissarissen �jdens een HEI-
sessie uitgebreid de toekomst van de organisa�e. 

In februari tekende Monumentenwacht bezwaar aan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot verlening 
van een lagere begro�ngsubsidie dan aangevraagd. In de begro�ng 2020 werd een hoger subsidiebedrag 
opgenomen, omdat in het verzoek van GS om een werkplan en begro�ng 2020 in te dienen de inten�e werd 
uitgesproken om vanaf 2020 opnieuw loon- en prijsbijstelling toe te passen. Op 26 januari 2021 hee� GS 
besloten het bezwaar gegrond te verklaren, het besluit tot subsidieverlening van 31 januari 2020 in te trekken 
en een nieuw besluit te nemen, met verbeterde mo�vering. In dit besluit is het subsidiebedrag eveneens lager 
vastgesteld dan begroot, gezien de budge�aire ruimte, beleidsafwegingen en het bepaalde in de Awb en Asv.

De corona pandemie hee� uiteindelijk niet geleid tot een grote omzetdaling. In het tweede kwartaal van 2020 
daalden de inkomsten uit reguliere inspec�es. Ter compensa�e van deze inkomstendaling werd een 
vergoeding uit de TOGS ontvangen. Het totaal aantal verleturen vanwege corona bedroeg 296 uur. Deze uren 
werden echter gecompenseerd door het wegvallen van cursussen en het zes-wekelijkse teamoverleg.
Doordat in 2020 meer inkomsten werden ontvangen uit eenmalige inspec�es tegen hoog tarief, een hogere 
vergoeding voor de uitvoering van de Subsidieregeling Cultureel Erfgoed Molens werd ontvangen en vanwege  
een premieres�tu�e over 2018 en 2019 werd het jaar afgesloten met een ba�g saldo.

ORGANISATIE
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45-jarig 
jubileum
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Monumentenwacht Noord-Brabant bestond in 2020 
45 jaar. De organisa�e is in die periode uitgegroeid tot 
een s�ch�ng met ruim 2500 abonnees, 16 inspec�e-
medewerkers en 6 (deels par�me) medewerkers in 
de func�e van direc�e, management en administra�e.
De missie en kerntaken “het voorkomen van 
grootschalige, kostbare restaura�es door het 
s�muleren van preven�ef onderhoud“ zijn in die 45 
jaar niet veranderd. Tot 2003 rich�e de 
monumentenwacht zich alleen op het behoud van 
gebouwde monumenten. In de jaren daarna werden 
hier het behoud van archeologische- en groene 
monumenten en historische interieurs aan 
toegevoegd. Daarnaast speelt onze organisa�e in op 
actuele onderwerpen zoals herbestemming, opleiding 
van vakmensen en verduurzaming.

Vanwege de corona pandemie was het niet mogelijk 
het jubileum te vieren �jdens een fysiek evenement. 
Om toch s�l te staan bij het jubileumjaar, werd er een 
jubileummagazine uitgegeven, waarin aandacht werd 
besteed aan diverse actuele onderwerpen, zoals het 
verduurzamen van historische stadskernen en het 
effect van verdroging op historisch groen en 
monumentale panden. Daarnaast werden ar�kelen 
opgenomen waarin monumentenlie�ebbers vertellen 
over hun favoriet.
   

jubileummagazine





inspecties

BOUWKUNDIGE INSPECTIES

inSPECTIE VAN HISTORISCHE 
INTERIEURS

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. Een belangrijk aandachtspunt in de 
rapportage blij� de veiligheidsvoorzieningen op 
daken.  Aan de eigenaren wordt geadviseerd 
gecer�ficeerde veiligheidshaken op de daken aan te 
brengen. 
De vraag naar een eenmalige inspec�e van een 
monumentaal pand groeide in 2020 enorm. In vervolg 
hierop besloten verschillende eigenaren een 
abonnement bij Monumentenwacht af te sluiten. Ook 
werden eenmalige inspec�es uitgevoerd in verband 
met de aanvraag van een SIM subsidie.
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. 

Vanwege de corona maatregelen vond er in 2020 
slechts eenmaal een teamoverleg plaats.  In plaats 
daarvan bezochten de directeur en hoofd 
Monumentenwacht  de monumentenwachters 
regelma�g �jdens de inspec�es en werd digitaal 
informa�e uitgewisseld. Tijdens deze bezoeken werd 
onder andere aandacht besteed aan arbeidsom-
standigheden, met name op het gebied van veilig 
werken, fysieke belas�ng en het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Voor de inspec�es van historische interieurs is 1 �e 
beschikbaar. De func�e is verdeeld over twee hal�ime 
medewerkers. Deze medewerkers voeren ook 
regelma�g keukentafelgesprekken met monumenten-
eigenaren over de verduurzaming van hun pand.
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.
In 2020 werden, in het kader van de landelijke 
samenwerking, enkele inspec�es van historische 
interieurs buiten de provincie verricht.

Naast de inspec�e en rapportage werden ook 
adviezen gegeven, o.a. in de vorm van de monitoring 
van het binnenklimaat en advisering m.b.t. onderhoud 
van interieuronderdelen. 

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.

MONUMENTENWACHT JAARVERSLAG 2020
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kengetallen 2020

Uitgevoerde inspec�es
Declarabele uren
Abonnees:
Rijksmonumenten
Gemeentelijke monumenten
Overige monumenten

2.033
18.133

1940
1023
328
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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 2020 werd dit project afgerond met een gravend 
onderzoek en het opstellen van een beheer- en 
inrich�ngsplan. Het ligt in de bedoeling de realisa�e 
van dit plan in 2021-2022 verder vorm te geven.
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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. 

Alle monumentenwachters hebben in 2018 en 2019 
de 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. Vanwege beperkende coronamaatregelen, 
zijn in het tweede en derde kwartaal geen keuken-
tafelgesprekken gevoerd.
In 2020 werd met 14 eigenaren woonhuis-
monumenten een „keukentafelgesprek verduur-
zaming“ gevoerd.  Deze eigenaren ontvingen naar 

aanleiding van dit gesprek een adviesrapport waarin 
zowel de mogelijke verduurzamingsmaatregelen op 
korte termijn (inclusief de quickwins), als de 
maatregelen die op langere termijn (op een natuurlijk 
vervangingsmoment) genomen kunnen worden 
opgenomen. Het adviesrapport bevat tevens een 
overzicht van de op�es uit De Groene Menukaart, met 
links waarmee per onderdeel informa�e kan worden 
verkregen over de maatregelen.

In november 2020 tekende Monumentenwacht een 
samenwerkingsovereenkomst met het Na�onaal 
Restaura�efonds om monumenteneigenaren te 
ondersteunen bij de duurzaamheidsstappen die zij 
willen ze�en. Onze organisa�e is vanaf november 
2020 één van de DUMO-adviseurs die worden 
vermeld op de website van het NRF. Hierdoor is het 
mogelijk voor eigenaren een vergoeding van de kosten 
van ons „keukentafelgesprek“ bij het Restaura�efonds 
aan te vragen.

verduurzaming van 
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.

MONUMENTENWACHT JAARVERSLAG 2020
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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.
.

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.

In het kader van de samenwerking met andere 
provinciale erfgoedinstellingen werkt 
Monumentenwacht Noord-Brabant samen met 
Erfgoed Brabant en Monumentenhuis Brabant in de 
Brabantse Erfgoedallian�e. Samen met 
Monumentenhuis Brabant hee� Monumentenwacht 
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.

Samenwerking
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