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Een duurzame instandhouding van het gebouwde 
erfgoed kan alleen worden bereikt als kwaliteit als uit-
gangspunt wordt genomen. De actieve marktpartijen in 
de monumentensector leveren die kwaliteit. Tegelijker-
tijd heerst er in de sector echter zorg over de continu-
iteit van het vakmanschap. 

Door de Vakgroep Restauratie en de Vereniging Archi-
tecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) is daarom 
gevraagd een onderzoek te verrichten naar de huidi-
ge  stand van zaken van het monumentenstelsel in Ne-
derland om vervolgens een lange termijnvisie en plan 
van aanpak te kunnen ontwikkelen voor de uitvoerende 
restauratiesector ter verbetering van de kwaliteit en de 
continuïteit van het vakmanschap. In dit document wor-
den de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.  

In het eerste hoofdstuk wordt een korte beschrijving ge-
geven van het huidige monumentenstelsel. In het twee-
de hoofdstuk worden de verschillende thema’s binnen 
het monumentenstelsel beschreven die van belang zijn 
voor een duurzame instandhouding. Per thema wor-
den daarnaast verschillende knelpunten genoemd. In 
het derde hoofdstuk worden enkele actuele ontwikke-
lingen besproken en worden de knelpunten omgezet 
naar opgaven. In het vierde hoofdstuk worden tenslot-
te de ambities van de marktpartijen met betrekking tot 
waarborging van de continuïteit van het vakmanschap 
in de sector kenbaar gemaakt. 

CONTINUÏTEIT VAN HET VAKMANSCHAP

INLEIDING

Eusebiuskerk te Arnhem in de steigers
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Het zojuist gerestaureerde en prijswinnende landgoed Oud Amelisweerd

Het (rijks)monumentenstelsel kan met behulp van een 
viertal vragen kort worden samengevat:

Waarom zijn er monumenten?
• Herinneringen aan een rijk verleden
• Dragers van identiteit
• Economische trekkers

Wat is er geregeld?
• Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervan-

gen door de Erfgoedwet (Staatsblad 511, 2015)
• Vergunningen: gemeenten
• Fiscale aftrekmogelijkheden + leningen Nationaal 

Restauratiefonds voor woonhuizen en subsidies Rijk 
en Provincies + leningen Nationaal Restauratiefonds 
voor overige categorieën monumenten

• Kwalitatieve bewaking ligt in handen van de vergun-
ning- en subsidieverleners

Wie zijn de spelers?
• Monumenteneigenaren
• Vakwereld
• Onderwijs en kennisveld
• Overheden
• Kleine en grote belangenbehartigers

Welke richting gaat het op?
• Meewegen cultuurhistorische belangen in de ruim-

telijke ordening 
• Zorg voor kwaliteit van het erfgoed
• Zorg voor herbestemming leegstand 

Waarom zijn er monumenten?
Monumenten zijn tastbare herinneringen aan een rijk en divers ver-

leden en verdienen het om bewaard te blijven. Zij dragen bij aan de 

kwaliteit van de leefomgeving, de identiteit van land, provincie en stad  

en zijn tevens een belangrijke economische trekker. 

Wat is er geregeld voor en over monumenten?
De bescherming van rijksmonumenten kent een wettelijke basis in 

de Monumentenwet 1988. Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 

vervangen door de Erfgoedwet (Staatsblad 511, 2015).  Rijksmonu-

menten worden aangewezen door de Minister van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (OCW).

In de subsidiëring en financiering van rijksmonumenten is een twee-

deling zichtbaar:

1. voor woonhuismonumenten zijn er fiscale aftrekmogelijkheden 

en financieringsmogelijkheden via het Nationaal Restauratiefonds 

(NRF)

2. voor andere monumenten zijn er onderhouds- en restauratiesub-

sidiemogelijkheden via het rijk en de provincies en zijn er even-

eens financieringsmogelijkheden via het NRF. 

De kwalitatieve bewaking ligt in verschillende handen. Bij vergunning-

verlening ligt deze verantwoordelijkheid bij gemeenten, bij subsidies 

bij de subsidieverstrekker. Voor de via het NRF verstrekte leningen 

en voor de fiscale aftrek is echter geen kwalitatieve bewaking gere-

geld, behalve wanneer er sprake is van vergunningverlening. Het NRF 

vraagt gemeenten wel om informatie met betrekking tot de voortgang.

IN HET KORT

1. HET 
MONUMENTENSTELSEL
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Succes tot nu toe
Het stelsel heeft zijn waarde op verschillende onderdelen in de afge-

lopen decennia bewezen. Al tijdens de aanpak van de restauratie-

achterstand in de periode 1997-2012 is beleid ontwikkeld om reeds 

gerestaureerde rijksmonumenten in goede staat te houden. De aan-

passing van de fiscale aftrek (vervallen van de drempel), de subsidie-

mogelijkheden op grond van het Brim (vanaf 2006) en de uitbreiding 

van financieringsmogelijkheden hebben ertoe geleid dat de restaura-

tieachterstand is teruggebracht van 40% (in 1993) naar 10% (in 2012) 

en dat dit laatste percentage al een aantal jaren gelijk blijft. 

Randvoorwaarde voor het gelijk blijven van dit percentage is de finan-

ciële stimulans, die voor alle eigenaren van rijksmonumenten moge-

lijk moet blijven. In 2006 is gestart met een instandhoudingsregeling 

vooral ten behoeve van monumenten die, na gerestaureerd te zijn, 

in goede staat moeten worden gehouden. Instandhouding werd in 

die regeling gedefinieerd als de optelsom van (deel)restauratie- en 

onderhoudswerkzaamheden. Door een grote druk op de instandhou-

dingsregeling is de huidige Brim-regeling inmiddels alleen een onder-

houdsregeling met gemaximeerde onderhoudskosten - maximaal 3 % 

Wie zijn de spelers in het monumentenveld?
• De belangrijkste groep wordt gevormd door de eigenaren van de 

monumenten: particulieren, (professionele) organisaties, overhe-

den en bedrijven. Een groot deel van deze eigenaren is echter 

onbekend, omdat er geen openbaar register van monumentenei-

genaren bestaat.

• Een tweede groep betreft de bij de monumenten betrokken vak-

wereld: architecten, aannemers, specialisten, adviseurs, etc.

• Een derde groep betreft het onderwijs en het kennisveld: zowel 

in het reguliere onderwijs als bij specialistische opleidingen wordt 

de vakmens opgeleid en de kennis bijgehouden.

• Overheden kunnen op verschillende manieren speler zijn in het 

monumentenveld: soms als eigenaar, maar ook stelselverant-

woordelijke (rijk), verantwoordelijke voor subsidies (rijk en provin-

cies) of vergunningverlener (gemeente). De belastingdienst gaat 

over de omvang van de fiscale aftrek met het Belastingdienst Bu-

reau Monumentenpanden (BBM) als belangrijke schakel in het 

vaststellen van de fiscale aftrek. Het Nationaal Restauratiefonds 

is de “huisbankier” van de monumentenzorg en verzorgt de beta-

ling van rijkssubsidies en hypotheken.

• De laatste groep zijn de grote en kleine belangenbehartigers. Op 

rijksniveau zijn dit organisaties als de Federatie Instandhouding 

Monumenten (FIM), Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monu-

mentenzorg (ERM), Bond Heemschut, Vereniging De Hollandse 

Molen, het Cuypersgenootschap, etc. De meest bekende landelij-

ke organisatie is de Stichting Open Monumentendag. Op provin-

ciaal niveau zijn dit organisaties als de Stichtingen Oude Kerken 

en Molenorganisaties. De grootste groep wordt gevormd door 

historische verenigingen op gemeentelijk niveau. 

Welke richting gaat de monumentenzorg op?
Een algemene beleidsrichting sinds de beleidsbrief Modernisering 

Monumentenzorg (MoMo 2009) is dat gestuurd wordt op het meewe-

gen van cultuurhistorische belangen in de ruimtelijke ordening. Deze 

gebiedsgerichte benadering loopt parallel aan de zorg voor kwaliteit 

van de ca. 62.000 rijksmonumenten. Herbestemming van leegstaan-

de of leegkomende monumenten verdient daarbij extra aandacht en 

zorg. 

van de herbouwwaarde. De fiscale regeling en de financieringsmoge-

lijkheden kennen het onderscheid tussen restauratie en onderhoud 

feitelijk niet. De overheveling van de rijksmiddelen naar de provincies 

heeft in een aantal provincies geleid tot “meer passie voor erfgoed”. 

Het rijksbudget is in een aantal provincies uit eigen middelen aange-

vuld en er wordt autonoom beleid ontwikkeld.  

Mogelijkheden voor verbetering
De mogelijkheden tot verbetering van het monumentenstelsel kun-

nen voornamelijk worden gezocht in de “wat”- en de “wie”-vraag. In 

het volgende hoofdstuk worden verschillende thema’s en knelpunten 

beschreven, die van invloed kunnen zijn op de toekomst van de werk-

gelegenheid in de monumentensector.  legenheid in de monu-
mentensector. Per thema worden in dit hoofdstuk ook de 
knelpunten benoemd

De belangrijkste spelers in het speelveld van monumentenzorg

Overheden
• Rijk

• Provincies (IPO)

• Gemeenten (VNG/FGM)

Organisaties
• Nationaal Restauratiefonds

• Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

• Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

• Provinciale Monumentenwachten

• Onderwijsinstellingen

Marktpartijen
• Architecten

• Aannemers

• Specialistische bedrijven

• Adviesbureaus

Eigenaren
• Professionele Organisaties Monumentenbehoud (POM’s)

• Kleine(re) monumentenorganisaties

• Woningcorporaties

• Particuliere eigenaren

• Vereniging Bewoond Bewaard

• Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen

• Ontwikkelaars 

• Overheden
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BELEID EN AANPAK
In dit hoofdstuk worden 7 verschillende thema’s be-
schreven die van invloed (kunnen) zijn op de toekomst 
van de werkgelegenheid in de monumentensector. Per 
thema worden in dit hoofdstuk ook verschillende knel-
punten genoemd. Daarnaast worden actuele ontwikke-
lingen rondom verschillende thema’s toegelicht. 

De thema’s:
• Rijksbeleid en rijksmonumenten
• Gemeentelijke monumenten
• Bestuurlijke verhoudingen
• De toekomst van de markt en de financiering
• Eigenaren en opdrachtgevers
• Kwaliteit en vakmanschap
• Onderwijs en innovatie

2. THEMA’S &
KNELPUNTEN

MoMo 2009
Het Rijksbeleid voor de komende jaren is vastgelegd in de Beleids-

brief Modernisering Monumentenzorg (MoMo 2009). De uitwerking 

van deze beleidsbrief is gericht op drie peilers:

• Het meewegen van de cultuurhistorische belangen in de ruimte-

lijke ordening.

• Het vereenvoudigen en krachtiger maken van de regelgeving:

 - het strategisch (=beperkt) aanwijzen van nieuwe rijksmo- 

   numenten en het verbeteren van het bestaande bestand;

 - het afschaffen van de vergunningplicht voor kleine ingrepen;

 - het ontwikkelen en gebruiken van kwaliteitsnormen;

 - het krachtiger en eenvoudiger maken van het subsidie-  

    systeem (inclusief het behoud van vakkennis en het struc- 

   tureel ondersteunen van de Regionale Opleidingsprojecten).

• Het zorgdragen voor eenvoudiger mogelijk maken van herbe-

stemmingen:

 - passend gebruik van monumenten bevorderen.

Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)
Op 29 juni 2015 heeft de Minister van OCW een brief aan de Tweede 

Kamer gestuurd over de Subsidieregeling Instandhouding Monumen-

ten (SIM). De voor deze notitie belangrijkste punten uit deze brief kun-

nen als volgt worden samengevat:

• Voor de instandhouding van grote monumenten (herbouwwaarde 

van € 8.3 miljoen en hoger) komt in 2016 eenmalig € 20 miljoen 

extra beschikbaar.

• Van de toegekende subsidies wordt ongeveer 10% (ca. € 5 mil-

joen) niet gebruikt.

• In de ondersteuning van de ca. 62.000 rijksmonumenten is een 

tweedeling herkenbaar: 

 - ca. 60% (36.000) kan een beroep doen op de fiscale aftrek  

   en de laagrentende lening via het NRF;

 - ca. 40% (24.000) kan een beroep doen op de subsidiere- 

   geling (Brim 2013/Sim), al dan niet in combinatie met een  

   lening van het NRF. Van alle monumenten wordt hiervan  

   slechts door 15% (9.300) gebruik gemaakt. 

• Er is een structureel proces op gang gekomen na de introductie 

van het Brim (later Sim) in 2006.

• Naar de onderhoudsbehoefte en de staat van groene monumen-

ten zal onderzoek worden gedaan (N.B. er zijn ca. 1.300 groene 

monumenten waarvan ruim 550 op historische buitenplaats-com-

plexen.

• Sinds 2012 wordt op basis van een bestuurlijke afspraak jaarlijks 

20 miljoen euro in het provinciefonds gestort voor restauraties 

van rijksmonumenten. In 2014 heeft een evaluatie plaatsgevon-

den, waaruit bijvoorbeeld een grote variëteit aan de manier van 

invullen van de afspraak is geconstateerd. Op grond van de eva-

luatie is de bestuurlijke afspraak aangepast. De aanpassingen 

hebben betrekking op  de kwaliteit van de plannen en de uitvoe-

ring daarvan. De provincies hebben de opdracht om de zeer gro-

te restauratieopgaven in kaart te brengen in het streven naar een 

gezamenlijke aanpak van rijk en provincies voor deze groep  

monumenten. De RCE zal ter bevordering van de kwaliteit de sa-

menwerking met provincies voor haar rekening nemen. 

Knelpunten
• Het Brim-budget voor grote monumenten wordt incidenteel aan-

gevuld met € 20 miljoen. Vooralsnog is er dus geen uitzicht op 

een structureel budget voor grote(re) monumenten.

• Slechts 40% van de potentiële doelgroep maakt gebruik van het 

Brim, waarbij overigens ca. 10% van de toegezegde subsidies 

niet gebruikt wordt.

• Het restauratiebudget van € 20 miljoen per jaar is naar de provin-

cies overgeheveld, waardoor het versnipperd is en niet uniform 

besteed wordt. Tevens zijn er 12 extra “loketten” gecreëerd.

• Grote restauraties kunnen door de versnippering, maar ook door 

een te gering budget, niet worden gesubsidieerd.

• Restauratie en onderhoud kunnen niet gelijktijdig worden ge-

pland en uitgevoerd door verschillende subsidieloketten. Voor 

met name de grote monumenten komt de instandhoudingsopga-

ve in het gedrang.

• Over het algemeen is er onvoldoende sturing op kwaliteit bij de 

restauratiesubsidies voor rijksmonumenten door provincies.

RIJKSBELEID EN RIJKSMONUMENTEN  
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Rijksmonument Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen wacht op subsidie voor de volgende 
uitvoeringsfase van het restauratiemasterplan. 
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Van Rijk naar Gemeenten
Met de invoering van de Monumentenwet 1988 werd een aantal be-

voegdheden en verantwoordelijkheden neergelegd bij de gemeen-

telijke bestuurslaag. Dat heeft er toe geleid dat in een vlot tempo 

gemeentelijke monumentenverordeningen werden vastgesteld, mo-

numentencommissies werden geïnstalleerd en ten slotte ook in veel 

gemeenten gemeentelijke monumentenlijsten werden vastgesteld. 

Waren er in 1995 zo’n 25.000 gemeentelijke monumenten aangewe-

zen, nu zijn dat er inmiddels, ruim 20 jaar later, naar schatting van de 

Erfgoedinspectie ruim 48.000. Het aantal is niet exact vast te stellen, 

omdat er geen integrale database van gemeentelijke monumenten 

beschikbaar is.

Gemeentelijke verordeningen
Het beleid met betrekking tot de omgang met gemeentelijke monu-

menten ligt vast in de gemeentelijke monumentenverordening. In een 

dergelijke verordening wordt geregeld op welke wijze de aanwijzing 

(en een eventuele wijziging of intrekking) van gemeentelijke monu-

menten tot stand komt, maar ook op welke wijze een vergunning 

tot het wijzigen of afbreken van een gemeentelijk monument moet 

worden aangevraagd. Een groot verschil met rijksmonumenten is dat 

voor gemeentelijke monumenten minder financiële mogelijkheden 

bestaan. De belangrijkste mogelijkheid is een zogenaamde Cultuur-

fonds-hypotheek bij het NRF ten behoeve van een restauratie. Hier-

voor moet de provincie een overeenkomst hebben met het NRF. Voor 

financiering van restauraties van gemeentelijke monumenten biedt 

het NRF ook de Monumenten-hypotheek aan, waarbij een marktcon-

form rentepercentage geldt. 

Met name het ontbreken van de mogelijkheid voor fiscale aftrek voor 

gemeentelijke monumenten wordt vaak als onbillijk ervaren. Aange-

zien de rijksoverheid geen invloed heeft op het aanwijzen van ge-

meentelijke monumenten is het ontbreken van de fiscale aftrekmoge-

lijkheid wel begrijpelijk.

De toetsing van vergunningen voor gemeentelijke monumenten wijkt 

niet substantieel af van de toetsing van vergunningen voor rijksmo-

numenten. Dit betekent dat de kwaliteit van plannen en de uitvoering 

hiervan op een vergelijkbaar niveau horen te liggen. De gemeenten 

zijn  verantwoordelijk voor de beoordeling en het toezicht.   

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Saksen Weimar Kazerne te Arnhem- restauratie en herontwikkeling van de gemeentelijke monumenten tot woningen en ateliers in 2013.

Knelpunt
Er is sprake van onvoldoende eenheid in de beoordeling van en sturing op kwa-

liteit bij vergunningverlening en uitvoering (hetgeen overigens ook geldt bij de 

uitvoering van vergunde werkzaamheden aan rijksmonumenten). Ook is er on-

voldoende kennis bij veel gemeenten.
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Oostkerk Middelburg: slechts een fractie van de subsidieaanvraag werd gehonoreerd. Nu geen onderhoud mogelijk aan metselwerk en 
natuursteen. De Oostkerk staat sinds 1 januari 2017 leeg en te koop. 
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Rijk, provincies en gemeenten
Het Rijk is verantwoordelijk voor:

• het stelsel, waarbij de informatie wordt verkregen door middel van 

beleidsmonitoring, beleidsonderzoek en beleidsinformatie. Indien 

nodig zal de wet- en regelgeving moeten worden aangepast.

De provincies hebben een regierol die blijkt uit:

• de verantwoordelijkheid voor gebiedsgerichte monumentenzorg 

op provinciaal niveau;

• de verantwoordelijkheid voor provinciale monumenten;

• de verantwoordelijkheid voor de steunfunctie monumentenzorg 

en archeologie;

• de verdeling van de rijksmiddelen voor restauraties in de provin-

cies.

De gemeenten hebben een uitvoerende rol die kan worden vormge-

geven door:

• gebiedsgerichte rol op gemeentelijk niveau (bestemmingsplan);

• het aanwijzen van gemeentelijke monumenten;

• directe uitvoerende activiteiten op het gebied van vergunningver-

lening en handhaving.

Het overhevelen van de rijksmiddelen voor restauraties van rijksmo-

numenten naar de provincies heeft naast positieve kanten ook een 

aantal negatieve gevolgen. Die hebben betrekking op het opknippen 

van een centraal budget in 12 decentrale budgetten en op het intro-

duceren van meerdere loketten. 

Knelpunten
• De bestuurlijke afspraken tussen rijk en provincies zijn aangepast. 

Twee onderwerpen zijn nadrukkelijk aan de orde: de voorraad 

grote restauraties en de sturing op kwaliteit. De uitkomst hiervan 

moet worden afgewacht.

• De communicatie vanuit diverse overheden is niet eenduidig door 

de verschillende “loketten”. De wijze waarop wordt omgegaan 

met de vergunningplicht (vergunningsvrij of niet) is hiervan een 

goed voorbeeld.

BESTUURLIJKE VERHOUDINGEN

Van restauratie naar onderhoud
Het aantal rijksmonumenten zal de komende jaren niet of nauwelijks 

wijzigen. Het rijksbeleid is er op gericht slechts beperkt rijksmonu-

menten aan te wijzen en als tot aanwijzing wordt overgegaan, dan zul-

len dit monumenten zijn die in een redelijke tot goede staat verkeren. 

Nadat in 1993 uit onderzoek (Monumenten beter bekeken - Kor Bui-

tendijk) was gebleken dat 40% van de rijksmonumenten in een ma-

tige tot slechte staat verkeerde, is in de periode 1997 tot 2012 de 

restauratieachterstand aangepakt door de uitvoering van het Werk-

plan voor de Monumentenzorg. Met veel extra middelen is bereikt dat 

sinds 2012-2013 minder dan 10% van de rijksmonumenten in matige 

of slechte staat verkeren. Door het rijk wordt deze 10% gezien als 

een werkbare voorraad om het vakmanschap in de sector op peil te 

houden.

In de laatste 10 jaar is het uitvoerende werk steeds meer verschoven 

van restauratie naar onderhoud. Volgens het laatste rapport van het 

EIB (oktober 2015) zal de markt de komende jaren stabiliseren op een 

omzet van een kleine € 400 miljoen per jaar. Aan deze omzet ligt een 

aantal geldstromen ten grondslag, met daarna het jaarlijkse budget 

tussen haakjes genoemd:

• Rijkssubsidiëring op grond van het Brim (ca. € 50 miljoen).

• Financiering door het Nationaal Restauratiefonds (ca. € 60 mil-

joen).

• Fiscale aftrek voor particuliere woonhuiseigenaren (ca. € 50 mil-

joen).

• Provinciale subsidies (ca. € 40 miljoen incl. het gedecentraliseer-

de rijksbudget).

• Niet-gesubsidieerde/gefinancierde restauraties en onderhoud 

(schatting EIB: ca. € 35 miljoen).

De totale omzet van bijna € 400 miljoen per jaar wordt niet volledig 

door de binnen de sector erkende architecten en aannemers uitge-

voerd. Dit geldt wel voor de belangrijkste monumenten, maar met 

name bij de via de fiscale aftrek en de niet-gesubsidieerde werkzaam-

heden zijn ook bedrijven van buiten de sector betrokken. 

Knelpunten
• Bij de geldstromen vanuit het NRF en de fiscale aftrek is er onvol-

doende sprake van sturing op kwaliteit.

• Bij niet-gesubsidieerde en/of door of vanwege de overheid gefi-

nancierde werkzaamheden is de sturing op kwaliteit niet voldoen-

de.

TOEKOMST VAN DE MARKT EN FINANCIERING
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• 

Bekende versus onbekende eigenaren
Van de bijna 62.000 rijksmonumenten is bijna 60% (36.000) een woon-

huismonument. De op één na grootste categorie (12%) betreft agrari-

sche gebouwen (7.526). Deze ruim 70% is grotendeels eigendom van 

particulieren en zal in voorkomende gevallen gebruik maken van de 

fiscale aftrek al dan niet in combinatie met een NRF-hypotheek. Deze 

groep eigenaren is voor de branches  een “onbekende” groep, die 

bij de NRF-hypotheek en/of de fiscale aftrek niet op kwaliteit wordt 

gecontroleerd, behalve indien sprake is van een monumentenver-

gunning in combinatie met gemeentelijk toezicht. En zelfs dan is dat 

toezicht zeer wisselend qua omvang en/of inhoud. Het NRF werkt wel 

mee aan de voorlichting op het terrein van kwaliteit, maar kan hier, 

gelet op haar kerntaken, niet op controleren. 

In alle categorieën monumenten worden werkzaamheden uitgevoerd 

zonder dat gebruik wordt gemaakt van subsidies, financieringen dan 

wel fiscale aftrek. Ook deze groep eigenaren moet als “onbekend” 

worden beschouwd.

In de categorieën kerkelijke gebouwen, kastelen/landhuizen/buiten-

plaatsen, molens, liefdadige instellingen, verdedigingswerken en 

openbare gebouwen zijn eigenaren vaak wel bekend. Veel van deze 

eigenaren hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van restaura-

tie- en/of onderhoudssubsidieregelingen.

Grote opdrachtgevers
Grotere, structurele, opdrachtgevers zijn het Rijksvastgoedbedrijf, 

gemeenten, de professionele organisaties voor monumentenbehoud 

(Stadsherstellen, BOEi, Hendrick de Keyser, etc.), Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten en de woningcorporaties. Zij hebben veel eigen-

dommen in diverse categorieën monumenten. Deze eigenaren ma-

ken lang niet altijd gebruik van de erkende/gecertificeerde bedrijven.

Voor de grootste restauraties zal vooral het Rijksvastgoedbedrijf als 

opdrachtgever optreden, waarbij het Binnenhof, Paleis Soestdijk en 

Paleis ‘t Loo de meest bekende voorbeelden zijn. Daarnaast zullen 

de komende jaren vooral grote monumenten aan bod komen als er 

sprake is van herbestemming.

Een “nieuwe” markt ontstaat er mogelijk ook na de verzelfstandiging 

van de rijksmusea en de overdracht van 29 rijksmonumenten van het 

Rijk aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMO). 

EIGENAREN EN OPDRACHTGEVERS

Kwaliteit borgen
In de beleidsbrief MoMo zegt de Minister van OCW de kwaliteit in de 

sector te willen bevorderen door de restauratiebranches normen te 

helpen opstellen waaraan moet worden voldaan bij het uitvoeren van 

werkzaamheden aan monumenten. Ook is in de beleidsbrief opgeno-

men dat bij opdrachten en subsidies van rijkswege naar deze normen 

zal worden verwezen en gemeenten zullen worden opgeroepen dat 

eveneens te doen. 

Over het toezicht op de kwaliteit van de monumentenzorg wordt ge-

steld dat de Erfgoedinspectie toezicht houdt op de effecten van het 

beleid en dat deze inspectie de samenwerking met de VROM-inspec-

tie zal versterken, omdat de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening 

moet worden geborgd en er via dat domein toezicht moet komen. 

Passend binnen het programma Restauratiekwaliteit zoals dat door 

de RCE wordt uitgevoerd, is in 2011 aan de Stichting Erkende Res-

tauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) voor de periode 2011-2015 

subsidie toegekend voor het helpen ontwikkelen, vaststellen en be-

heren van certificeringsregelingen voor de branches en kwaliteitsnor-

men en uitvoeringsrichtlijnen voor de instandhouding van gebouwen 

van cultuurhistorische waarde en voor het bevorderen van het gebruik 

daarvan. Ketenbewustzijn creëren en het vormgeven van samenwer-

king en samenhang worden daarbij essentieel geacht.

De periode 2011-2015 is achter de rug. Er is een groot aantal uitvoe-

ringsrichtlijnen vastgesteld, er zijn meer dan 10 erkende branches, 

een modelbestek is in ontwerp gereed en de website van de organisa-

tie www.stichtingerm.nl is goed toegankelijk en heel uitgebreid. Daar-

naast is ook een aparte website voor het toezicht in de lucht gebracht, 

www.monumententoezicht.nl. 

Knelpunten
• Het effect van de forse investering in tijd en geld, die de stich-

ting ERM in de afgelopen jaren heeft besteed aan uitvoerings- en 

beoordelingsrichtlijnen, is onvoldoende merkbaar bij opdrachtge-

verschap en bij de toetsing op kwaliteit. Het in een aantal provin-

cies onduidelijke profiel van de Monumentenwacht werkt bij de 

toetsing op kwaliteit niet bevorderend.

• Marktpartijen maken onvoldoende zichtbaar dat zij conform de 

richtlijnen werken en bedrijven zien onvoldoende resultaat van de  

beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen, waardoor motivatie voor 

certificering ontbreekt.

KWALITEIT EN VAKMANSCHAP

Knelpunten
• Een grote groep eigenaren is bij alle partijen onbekend. Het mo-

numentenregister levert wel de objecten, maar de eigenaren zijn 

niet in de ObjectenDataBank (ODB) opgenomen vanwege de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. Eigenaren van monumenten 

kunnen dus niet worden bereikt en/of worden voorgelicht.

• Belangrijke opdrachtgevers zijn de rijksoverheid, de gemeentelij-

ke overheden, woningbouwcorporaties en de POM’s. Een voor-

beeldfunctie, als het gaat om kwaliteit, is onvoldoende zichtbaar. 

Bij aanbestedingen gaat de laagste prijs vaak voor de hoogste 

kwaliteit.

• De commerciële vastgoedmarkt heeft zijn intrede gedaan in de 

monumentenwereld. Gemeenten zijn hier vaak bij betrokken, 

maar hebben daarbij onvoldoende oog voor het kwaliteitsaspect.

• Nieuwe ontwikkelingen, zoals de overdracht van monumenten 

aan de NMO en de verzelfstandiging van de rijksmusea, worden 

op een (te) laat moment bekend bij de brancheorganisaties.
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hogescholen nauwelijks ruimte, op een aantal Post HBO-opleidingen 

na. Bekend zijn de opleidingen van de Hogeschool Utrecht en de Ho-

geschool Arnhem/Nijmegen (HAN). Op de websites van het Platform 

Erfgoedopleidingen en de Vakgroep Restauratie wordt een beperkt 

aantal HBO-opleidingen genoemd.

In 2014 is door de Minister van OCW een subsidie verstrekt aan het 

Platform Erfgoedopleidingen voor het project Centrum voor Restau-

ratietechniek. Dit project beoogt het specialistische karakter van de 

verschillende restauratieberoepen in beroepsopleidingen te borgen 

en de versnippering van de opleidingen terug te dringen. Eén van 

de doelstellingen is ook een doorlopende onderwijsleerlijn MBO-

HBO-WO tot stand te brengen. Het Project Centrum voor Restauratie-

techniek heeft een looptijd van vier jaar (2014-2018) en alle relevante 

partijen (overheid, onderwijs en de branchegroepen) werken er aan 

mee. Het uiteindelijke doel is een Nationaal Centrum voor Erfgoedop-

leidingen.

Behalve op de TU-Delft is tot op heden weinig aandacht gegeven aan 

innovatie in de monumentensector. Het Monumentencongres 2015, 

gehouden op 12 november 2015 te Hilversum, had als thema Koers 

2020, Werken aan Vakmanschap en Innovatie. Bij innovatie komt met 

grote regelmaat het thema duurzaamheid bovendrijven.  De Minister 

van OCW heeft in september 2015 € 10 miljoen beschikbaar gesteld 

voor 18 rijksmonumenten, die meewerken aan een onderzoek om te 

bezien welke maatregelen het best werken. Ook het NRF kent duur-

zaamheidsgerichte fondsen.

Knelpunten
• Momo-acties moeten nog worden opgepakt met als goed voor-

beeld het Project Centrum voor Restauratietechniek.

• Onderwijs, praktijk en beleid werken onvoldoende samen bij gro-

te opgaven, bijvoorbeeld via ateliers/laboratoria. Overdracht van 

kennis en innovatie krijgen hierdoor onvoldoende kans.

Samenwerking en aansluiting
In de beleidsbrief MoMo wordt ook de rol van onderwijs en oplei-

dingen beschreven. Aan de samenwerking tussen universiteiten, een 

betere aansluiting op het kennisnetwerk en het betrekken van de re-

levante HBO-opleidingen  zal door de Minister van OCW aandacht 

worden besteed.

Op wetenschappelijk niveau heeft de monumentenzorg baat bij de 

opleidingen van bouwkunde en architectuurgeschiedenis. De TU 

Delft heeft de opleiding voor bouwkundigen in het erfgoeddomein 

sinds 2010 gestructureerd in de afdeling Heritage & Architecture. 

De hier geprojecteerde leerstoelenstructuur impliceert een interne 

compleetheid: een samenwerking met de universiteiten met een op-

leiding Architectuurgeschiedenis komt echter onvoldoende uit de verf. 

Een multidisciplinaire samenwerking, beredeneerd vanuit het Weten-

schappelijk Onderwijs, zou een samenwerking betekenen:

• tussen universiteiten;

• tussen Wetenschappelijk en Hoger Beroepsonderwijs;

• tussen de wetenschap en de praktijk en

• tussen de wetenschap en het beleid (inclusief wet- en regelge-

ving).

Op HBO-niveau is het aanbod zeer beperkt. De Erfgoedacademie 

heeft een stukje van de leemte opgevuld met een deeltijdopleiding. 

Met name voor bouwkundigen in de erfgoedsector bieden de huidige 

ONDERWIJS EN INNOVATIE

De maquettehal van de faculteit Bouwkunde in Delft, herontwikkeling 2009.
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De maquettehal van de faculteit Bouwkunde in Delft, herontwikkeling 2009.
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In het voorgaande hoofdstuk zijn de verschillende the-
ma’s onderzocht die van invloed zijn op de continuïteit 
van het vakmanschap in de sector. Daaraan zijn verschil-
lende knelpunten gekoppeld. In dit hoofdstuk worden 
deze knelpunten omgezet naar een heldere opgave. 
Hieronder worden de in het vorige hoofdstuk genoemde 
knelpunten allereerst gekoppeld aan de direct betrokken 
partijen. 

Knelpunten gekoppeld aan betrokken partijen
1. Overheden (rijk, provincies, gemeenten) als ge-

sprekspartner voor de volgende knelpunten:
 - de werking van het stelsel;
 - wijzigingen in de bestuurlijke verhoudingen;
 - wijzigingen in de budgetverdeling;
 - sturing op kwaliteit;
 - communicatie;
 - nieuwe ontwikkelingen;
 - beïnvloeding van het onderwijs.
2. Eigenaren:
 - beïnvloeding voorbeeldfunctie;
 - voorlichting over financiering, richtlijnen, etc.
3. Marktpartijen:
 - leveren van kwaliteit volgens de richtlijnen;
 - samenwerking met ERM.

DOELGROEPEN

3. DE OPGAVE 
Om een volledig beeld van de huidige stand van zaken in de sector  te 

schetsen, is het nodig om de actuele ontwikkelingen in deze rapporta-

ge mee te nemen. Hieronder een overzicht. 

Roep om betere controle
Op de kennisbijeenkomst van het Platform Monumententoezicht d.d. 

15 maart 2016 zijn de resultaten bekend gemaakt van een enquête 

onder 135 gemeentelijke toezichthouders. Hieruit bleek dat bij net iets 

meer dan de helft van die gemeenten geen planmatige controle op 

monumentenonderhoud wordt uitgevoerd. Als de belangrijkste oor-

zaak hiervan wordt capaciteitsgebrek aangevoerd. In het licht van de 

onderhoudsplicht, die in de nieuwe Erfgoedwet zal worden opgeno-

men, lijkt dit een zorgwekkende uitkomst van die enquête. Ook de Erf-

goedvereniging Heemschut heeft in de afgelopen maanden regelma-

tig aandacht gevraagd voor en van gemeenten die op het terrein van 

handhaving geen of onvoldoende actie ondernamen. In Binnenlands 

Bestuur is hierover in maart 2016 een redactioneel artikel verschenen.

Op 18 maart 2016 heeft de Vereniging Restauratie Steenhouwers, 

mede namens 8 collega-branchegroepen, een brandbrief aan de Mi-

nister van OCW gezonden. Ook in deze brief komt een aantal knel-

punten voor, die in deze notitie aan de orde worden gesteld.

Kwaliteit in de keten stimuleren
De RCE heeft met de “Visie van de RCE op kwaliteit in de monumen-

tenzorg” op 23 oktober 2014 een visiedocument vastgesteld over de 

kwaliteit van ingrepen bij gebouwde monumenten. Belangrijke noties 

uit dit document:

• het rijk stimuleert en faciliteert kwaliteitszorg en zet daarbij in op 

“kwaliteit in de keten”;

• zelfregulering is de basis voor kwaliteitszorg, waarbij een sector 

of beroepsgroep zelf regels en normen opstelt, uitvoert, toetst en 

handhaaft;

• de RCE verzorgt kennisuitwisseling en afstemming;

• de POM’s dragen bij aan kwaliteitszorg;

• het Rijk stimuleert ontwikkeling en gebruik van richtlijnen.

Met dit visiedocument wordt door de RCE inhoud gegeven aan de 

stelselverantwoordelijkheid van de Minister van OCW. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN

Inzicht Minister van OCW
Op 22 april 2016 heeft de Minister van OCW gereageerd op het advies 

van de Raad van Cultuur over de professionalisering van het monu-

mentenbehoud. Belangrijk in deze reactie is dat de Minister van OCW 

de aanbeveling van de Raad deelt dat het wenselijk is om tot “een 

kwalitatief hoogwaardiger en duurzamer instandhouding van monu-

menten te komen en dat er op een bredere manier naar goed eige-

naarschap moet worden gekeken”. 

Inwerkingtreding van de Erfgoedwet
Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Met de Erfgoed-

wet is er één integrale wet die betrekking heeft op museale objecten, 

musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. In 

deze wet is een instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten opge-

nomen. Informatie over deze instandhoudingsplicht voor rijksmonu-

menten is opgenomen in een brochure van de RCE. 

Twee nieuwe wetten
In de directie omgeving van de monumentenzorg speelt een tweetal 

ontwikkelingen waarover op het moment van afronding van deze rap-

portage nog teveel onduidelijkheid is om de invloed ervan te kunnen 

duiden:

• De vergunningverlening voor wijzigen aan monumenten is wette-

lijk verankerd in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 

(WABO). Als de Omgevingswet daadwerkelijk in werking treedt, 

naar verwachting op 1 januari 2019, dan gaat de vergunningver-

lening over naar deze wet. De Omgevingswet bundelt feitelijk 26 

bestaande wetten en vormt daarmee één wet voor de hele leefom-

geving. De nadruk zal komen te liggen op integrale afwegingen, 

beperking van onderzoeksfasen en digitaal berichtenverkeer. Dit 

heeft naar verwachting ook consequenties voor de verhouding 

tussen gemeente en burger met betrekking tot de zorg voor mo-

numenten. 

• Een andere nieuwe wet is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bou-

wen (Wkb), die op dit moment in behandeling is bij de Tweede 

Kamer. De Wkb verlegt de controle op het voldoen aan het Bouw-

besluit van het publieke gezag (Bouw- en Woningtoezicht) naar 

Van Monumentenwet 1988 naar Erfgoedwet - over duiding en omgang. Bron: RCE
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een private partij (de “kwaliteitsborger”), die onafhankelijk van 

planvorming/ontwerp en realisatie moet staan. Tegelijkertijd wordt 

de mogelijkheid tot het aansprakelijk stellen van de aannemer  via 

een wijziging van het Burgerlijk Wetboek aanzienlijk vergroot. Ook 

de gebouwde monumenten vallen onder de Wkb, maar de publie-

ke taak (het behouden van cultuurhistorische waarden, kortweg 

de monumentenzorg) niet. Dit levert, zoals het er nu naar uitziet, 

een gecompliceerd stelsel van relaties op dat de werkwijze bij de 

planvorming en uitvoering naar verwachting zal beïnvloeden. 

VAN KNELPUNTEN NAAR OPGAVEN

Het stelsel sluitend maken
Wanneer alle in het voorgaande hoofdstuk genoemde knelpunten 

worden opgelost, zal het Monumentenstelsel sluitend zijn. Om dit 

voor elkaar te krijgen, is het nodig om de knelpunten te vertalen naar 

opgaven. Hieronder staan de vijf opgaven geformuleerd - gekoppeld 

aan de besproken knelpunten.

1. Duidelijkheid creëren in de bestuurlijke verhoudingen

• Uniformering provinciale restauratiesubsidies.

• Verantwoordelijkheid voor grote restauraties bij het rijk.

• Instandhoudingsopgave voor grote monumenten.

• Bewaking acties bestuurlijke afspraken tussen rijk en provincies.

• Afstemming communicatie tussen overheden.

2. Stimuleren, sturen en toezien op kwaliteit

• Toezicht op de uitvoering van restauraties door provincies.

• Toezicht op de vergunningverlening en uitvoering door gemeen-

ten.

• Sturing op kwaliteit NRF-leningen en fiscale aftrek.

• Sturing op kwaliteit niet-gesubsidieerd of door de overheid gefi-

nancierd werk.

• Stimuleren van de voorbeeldfunctie van overheden en POM’s.

• Bevorderen van het effect van de ERM op opdrachtgevers en ge-

meenten + bezien van de dubbele rol van Monumentenwacht.

• Stimuleren van marktpartijen tot aansluiting bij de branches.

3. Zekerheid bieden over beschikbare middelen

• Structureel (Brim-)budget beschikbaar stellen voor grote monu-

menten.

• Beter benutten van toegezegde subsidies.

4. Goede voorlichting bieden aan eigenaren

• Bevorderen bereik van eigenaren.

• Bevorderen bereik van commerciële vastgoedeigenaren.

• Communicatie over nieuwe ontwikkelingen stimuleren.

5. Kennisoverdracht en -ontwikkeling, stimuleren van innovatie

• Uitvoeren van Momo-acties.

• Samenwerking in ateliers bij grote projecten.

Van Monumentenwet 1988 naar Erfgoedwet - over duiding en omgang. Bron: RCE
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Voor het eerst hebben de uitvoerende marktpartijen 
VAWR, Vakgroep Restauratie en Gespecialiseerde Aan-
nemers besloten tot samenwerking. Gezamenlijk op-
treden waar gezamenlijke belangen op het spel staan 
zonder dat aan ieders eigen identiteit wordt getornd - 
dat is hierbij het uitgangspunt. De samenwerking tus-
sen deze drie partijen is gegroeid in het bestuur van de 
stichting ERM. 

In dit hoofdstuk worden de wensen, belangen en ambi-
ties van de drie partijen samengevat. 

GEZAMENLIJK OPTREDEN

4. AMBITIES 
MARKTPARTIJEN

Wensen en belangen  
De verantwoordelijkheid van de Vakgroep Restauratie, de VAWR en de 

Gespecialiseerde Aannemers is gebaseerd op de eigen ambities van 

de drie organisaties, waarbij het leveren van kwaliteit uitgangspunt is 

voor een duurzame instandhouding van monumenten. Voor het leve-

ren van die kwaliteit is continuïteit in de sector van groot belang. Voor 

die continuïteit is een sluitend stelsel randvoorwaarde. De hiervoor ge-

noemde verantwoordelijkheid van het rijk voor “kwaliteit in de keten” 

sluit hierop naadloos aan. 

De marktpartijen formuleren de volgende wensen en belangen die bij-

dragen aan de waarborging van de kwaliteit en het vakmanschap in de 

sector:

• gezamenlijk optreden in overlegsituaties met overheden;

• een betere afstemming van activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied 

van opleidingen;

• een betere samenwerking tussen hoofdaannemers en specialisten 

met kwaliteit als uitgangspunt;

• samenwerking bij het bevorderen van het stellen van kwaliteitsei-

sen;

• samenwerken aan innovatie;

• elkaar inspireren en stimuleren bij de ontwikkeling van een visie op 

de toekomst van de monumentensector.

Ambities
Op basis van de in dit rapport genoemde thema’s zijn de ambities van 

de marktpartijen in twee sporen samen te vatten:

1. De ambitie om gesprekspartner van de overheid te zijn. Dit ter 

verbetering c.q. aanpassing van het stelsel op de onderdelen 

waar de marktpartijen een meerwaarde kunnen leveren.

2. De ambitie om in een veranderende monumentenwereld, met als 

stip op de horizon “het monument in 2040”, te komen met een 

visie op inhoudelijke thema’s als innovatie, duurzaamheid, herbe-

stemming en samenwerking.

Om een structurele gesprekspartner van de overheid te zijn, zullen 

keuzes moeten worden gemaakt over welke zaken op korte, middel-

lange of lange termijn bespreekbaar moeten worden gemaakt. Ter 

voorbereiding hierop zijn de spreekbuizen van de drie partijen goed 

georganiseerd, wordt de achterban goed vertegenwoordigd en geïn-

formeerd en wordt adequaat gereageerd op actuele ontwikkelingen. 

Ten behoeve van het eerste spoor zal de inventarisatie worden aan-

geboden aan de Minsiter met het aanbod gesprekspartner te kunnen 

zijn op thema’s als kwaliteit, wet- en regelgeving, voorlichting/com-

municatie en kennisontwikkeling en -overdracht. 

Ten behoeve van het tweede spoor zullen de besturen van de drie 

marktpartijen de ambitie in eigen gelederen bespreken teneinde de 

thema’s op te pakken en uit te werken. Samenwerking met andere 

partijen zal hiebij niet uit de weg worden gegaan. 

Bezoek aan het restauratie- en herontwikkelingsproject Kasteel Broekhuizen in Leersum door de RCE en andere professionals uit de sector
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Kasteel Broekhuizen wordt door een particuliere ondernemer herontwikkeld tot luxe hotel, restaurant en vergaderlocatie. Het project is 
op 1 december 2016 opgeleverd
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BREDE DISCUSSIE MOGELIJK MAKEN 

TOT SLOT COLOFON

De inventarisatie van knelpunten is vooral bedoeld om 
een aanzet te leveren voor een brede discussie met 
alle betrokken partijen in de sector. Hiervoor is een be-
gin gemaakt door alle relevante partijen te informeren 
over de inventarisatie. Vanuit de overheid zijn dit OCW 
(directie Erfgoed en Kunsten), de RCE, het IPO en de 
Federatie van Monumentengemeenten. Vanuit het mo-
numentenveld  zijn de FIM en ERM de belangrijkste 
partijen en vanuit de vakwereld de Gespecialiseerde 
Aannemers. Deze laatste groep heeft zich in juni 2016 
aangesloten bij het initatief van de Vakgroep Restaura-
tie en de VAWR. 

Met het Ministerie van OCW en de RCE is op 3 maart 
2016 een eerste overleg gevoerd. Men sprak waarde-
rend over het heldere kader en de breedte van de no-
titie. Gevraagd werd om de eigen ambitie en mogelijke 
inzet bij de aanpak van de knelpunten in de notitie op 
te nemen. Hieraan is gevolg gegeven. 

Aan de Minister van OCW is op 1 februari 2016 een 
brief gezonden waarin de notitie werd aangekondigd 
met het verzoek om een gesprek over de aanpak van 
de knelpunten. De steun van andere partijen is hiervoor 
belangrijk. Dit rapport wordt tijdens een nog te plannen 
gesprek officieel aan de Minister overhandigd. 

26 januari 2017
Jan van de Voorde
Van de Voorde Monumentenadvies 
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Generaal Snijderskazerne te Nijmegen -voorbeeld van een duurzame herontwikkeling  tot woningen in 2006. Foto najaar 2016.
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BRONNEN COLOFON

Bronnen
• Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg 

(Momo - 2009)
• Brief Minister van OCW aan Tweede Kamer         

d.d. 29-6-2015
• Brief Minister van OCW aan Tweede Kamer        

d.d. 23-10-2015
• Restauratie en Onderhoud van Monumenten, 

marktverkenning tot 2020 (EIB)
• Visie van de RCE op de kwaliteit in de monumen-

tenzorg d.d. 23-10-2014
• Redactioneel artikel Binnenlands Bestuur: “Ge-

meenten moeten handhaven voor behoud monu-
menten” d.d. 7-3-2016

• Brief Vereniging Restauratie Steenhouwers aan 
Minister van OCW (mede namens 8 collega-       
branchegroepen) d.d. 18-3-2016

• Brief van Minister van OCW aan de Raad van Cul-
tuur d.d. 22-4-2016

• Brief van Minister van OCW aan Tweede Kamer 
d.d. 20-9-2016

Websites:
• www.stichtingerm.nl
• www.cultureelerfgoed.nl
• www.monumenten.nl
• www.vakgroeprestauratie.nl
• www.vawr.nl
• www.nationaalcentrumerfgoedopleidingen.nl
• www.tudelft.nl
• www.erfgoedinspectie.nl
• www.tweedekamer.nl
• www.restauratiefonds.nl
• www.monumentengemeenten.nl



25Sanatorium Zonnestraal te Hilversum, gerestaureerd en geschikt gemaakt voor preventieve en curatieve gezondheidszorg
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Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie 

1meter98, Amsterdam;
Adema Architecten, Dokkum;
Archivolt Architecten BV, Amsterdam;
Arco Architecten, Oudewater;
BBM Architecten BV, Raamsdonkveer;
Bureau voor Bouwhistorisch Onderzoek en Restauratie, Den Haag;
Braaksma & Roos Architectenbureau, Den Haag;
Bureau Delfgou, Scherpenzeel;
Enderman de Kat Architecten (EDK), Leiden;
Architectenbureau Fritz, Bussum;
Van Hoogevest Architecten b.v., Amersfoort;
Architectenbureau Kijlstra en Brouwer BNA, Beetsterzwaag;
Rappange & Partners Architecten b.v., Amsterdam;
Rothuizen Architecten, Middelburg;
TAK architecten, Delft;
Architektenburo Veldman Rietbroek Smit, Leiden;
Verlaan & Bouwstra Architecten, Vianen;
Architectenbureau Vroom, Amsterdam;
Walraad Architecten, Rotterdam;
Weyts Architecten, Bergen op Zoom.

Secretariaat VAWR: Mevr. K. Vlaar
Scheepmakershaven 32e, 3011 VB ROTTERDAM

Vakgroep Restauratie:

Bouwbedrijf Balemans B.V., Breda;
Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V, Vught;
De Bonth van Hulten Bouwonderneming BV, Nieuwkuijk;
Bouw- en Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij, Amersfoort;
Burgy Bouwbedrijf bv, Leiden;
Cuppens+zn aannemers bv, Nijmegen;
GF Deko bv, Amsterdam;
Dijkhof Bouw B.V., Klarenbeek;
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Dokkum;
Van Dinther Bouwbedrijf B.V, Schaijk;
Restauratiebedrijf Ten Haken, Winterswijk;
De Heeren Bouwmeester BV, Woerden;
Heijmans Civiel BV Restauratiewerken, Rosmalen;
Hillen & Roosen, Amsterdam;
Den Hoed Aannemers BV, Bergambacht;
B.V. Bouwbedrijf Hoffman Beltrum, Beltrum;
Aannemingsbedrijf Holleman & Zonen Santpoort BV, Wormerveer;
Bouw- en Aannemingsbedrijf Kneppers BV, Amsterdam;
Laudy Bouw & Ontwikkeling BV, Sittard;
Leenhouts’ Aannemings-Bedrijf B.V, Oostburg;
Monument Vandekerckhove, Ingelmunster (België);
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V., Warmenhuizen;
Oome Raamsdonk B.V., Raamsdonkveer;
Ooms Construction B.V., Avenhorn;
PHB Deventer BV, Deventer;
du Prie Bouw & Ontwikkeling B.V., Leiden;
Pronk Restauratie BV, Warmenhuizen;
Schakel & Schrale, Amsterdam;
Aannemersbedrijf Scheurer BV, Amsterdam;
Aannemersbedrijf B.F. van Tienen B.V., Nijmegen;
Bouwbedrijf L. van de Ven BV, Veghel;
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries B.V., Hoog-Keppel;
Wesselink Bouw- en Restauratie bv, Weerselo;
Witte Bouw en Aannemersbedrijf bv, Amsterdam;
Koninklijke Woudenberg B.V., Ameide.

Secretariaat Vakgroep Restauratie:
Postbus 2079, 3800 CB AMERSFOORT

Brancheorganisaties GA Platform Restauratie:

Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM);
Nederlandse Vereniging van Leidekkers (NVVL);
Nederlandse Vereniging van Molenmakers;
Het Nederlands Gilde van Kunst-, Sier- en Restauratiesmeden (NGK);
OnderhoudNL Restauratieschilders;
Ondernemersvereniging van Glazeniers (OVG);
Rietdekkersgilde;
Vakgroep van Erfgoedhoveniers;
Vakfederatie Rietdekkers;  
Vereniging Restauratie Steenhouwers;
Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV);
Vereniging Timmerwerk Restauratie;
Zinkmeesters.

Secretariaat GA Platform Restauratie: 
Postbus 1085, 3900 BB VEENENDAAL

GA-PLATFORM RESTAURATIE


