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Werkwijze van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed voor de 
behandeling van vragen en meldingen over rijksmonumenten en 
rijksbeschermde stads- of dorpsgezichten. 

Waar kunt u terecht met uw vragen of meldingen over rijksmonumenten of rijksbeschermde stads- 
en dorpsgezichten? Wij helpen u graag zo goed mogelijk op weg. 

Er zijn verschillende soorten vragen en meldingen over rijksmonumenten en beschermde gezichten: 

1. Algemene vragen;
2. Meldingen over (illegale) wijziging of sloop;
3. Meldingen over het (niet) optreden van gemeenten
4. Klachten of suggesties over de (uitwerking van) monumentenwetgeving

Ad 1. 

De Inspectie (voorheen Erfgoedinspectie) beantwoordt in principe geen algemene vragen over 
monumenten en beschermde gezichten. 

Voor algemene vragen over monumenten of beschermde gezichten adviseren wij u contact op te 
nemen met de monumentenambtenaar van uw gemeente. 

Ad 2. 

De Inspectie houdt geen toezicht op de omgang van monumenteneigenaren met hun monument en 
heeft geen bevoegdheden om handhavend op te treden bij illegale wijziging of sloop. 

Als het gaat om (illegale) sloop- of wijziging van een rijksmonument of aantasting van een 
rijksbeschermd gezicht adviseren wij u contact op te nemen met de monumentenambtenaar van 
uw gemeente. 

Ook kunt u contact opnemen met een lokale historische vereniging of landelijke vereniging tot 
behoud van monumenten. 

Voor de vraag of het gaat om een rijksmonument kunt u kijken in het monumentenregister op de 
website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Ad 3. 

Op 1 oktober 2012 is de wet gewijzigd, waardoor het Rijk (i.c. de Inspectie) geen toezicht meer 
houdt op de taakuitvoering door de gemeenten. De Inspectie kan dan ook niet optreden als u van 
mening bent dat een gemeente haar taken op het gebied van rijksmonumenten of beschermde 
gezichten niet naar behoren uitvoert. De gemeenteraad houdt zogenoemd ‘horizontaal 
verantwoording’ op het College van B&W. 

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/
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a. Als de gemeente volgens u ten onrechte vergunning heeft verleend kunt u hier, indien u als
belanghebbende wordt aangemerkt, beroep tegen aantekenen. (NB: het instellen van
beroep is aan een bepaalde termijn gebonden). Als u zelf geen belanghebbende bent of
geen ervaring heeft met juridische procedures, kunt u vragen of een historische vereniging
of een juridisch adviseur u hierin kan steunen.

b. Als de gemeente volgens u ten onrechte niet optreedt tegen een illegale situatie kunt u,
indien u belanghebbende bent, de gemeente schriftelijk verzoeken om een besluit tot
handhaving te nemen. Ook hier kunt u een historische vereniging of juridisch adviseur om
hulp vragen.

c. Indien u vindt dat de gemeente niet juist op uw signaal, vraag of melding reageert en/of
vindt dat de gemeente haar taak niet naar behoren uitoefent, kunt u verschillende dingen
ondernemen:
- een brief aan de gemeenteraad sturen met uw verzoek;
- via de klachtenprocedure van de gemeente een klacht indienen over het (niet)

optreden van de gemeente;
- een bericht sturen aan de provincie over de manier waarop de gemeente haar taken

uitvoert. De provincies houden sinds 1 oktober 2012 toezicht op de taakuitvoering door
de gemeenten.

Ad 4. 

De minister stelt uw mening over de zorg voor monumenten en beschermde gezichten op prijs. Zij 
zal daarvan kennis nemen en uw mening waar mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van het 
beleid. Helaas is het voor haar niet mogelijk om op alle meningen te reageren. 

Indien u een klacht of suggestie heeft over de monumentenwetgeving kunt u voor uw reactie aan 
de minister het contactformulier gebruiken op de website. 

Als het specifiek gaat om de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) kunt u een brief 
sturen aan de minister van I&M. 
Indien het niet duidelijk is bij welk ministerie u moet zijn, kunt u uw vraag stellen via Informatie 
Rijksoverheid. 

Wat doet de Inspectie als zij een vraag of melding ontvangt? 

De Inspectie houdt zich bezig met het toezicht op de monumentenzorg in algemene zin. 

Specifieke vragen of meldingen over monumenten of beschermde gezichten passen daar niet goed 
in, omdat de monumentenzorg zo is ingericht dat gemeenten de belangrijkste overheidslaag 
vormen om daarop antwoord te kunnen geven. 

Als u toch een melding aan de Inspectie stuurt zal de Inspectie deze ter kennisgeving aannemen of 
zo nodig doorsturen naar het juiste adres (bijvoorbeeld RCE, gemeente en/of provincie). Ook kan 
het zijn dat de Inspectie contact met u opneemt om u zo goed mogelijk op weg te helpen. 

Indien blijkt dat er over een bepaald onderwerp veel signalen binnenkomen kan dit voor de 
Inspectie reden vormen om hiernaar een thema-onderzoek te doen of de minister te informeren. 

Colofon 
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed |
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Postbus 16478 
2500 BL Den Haag 
T +31 (0)70-4124012 
E-mail mailto:info@inspectie-oe.nl
http://www.inspectie-oe.nl

https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/architectuur-en-erfgoed
https://www.heemschut.nl/
https://ipo.nl/beleidsvelden/vergunningverlening-toezicht-en-handhaving-vth
https://www.inspectie-oe.nl/contact
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/contact
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier
mailto:info@erfgoedinspectie.nl
https://www.inspectie-oe.nl/contact
http://www.inspectie-oe.nl



