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PROJECTPLAN

Naam project:

opstellen BRL en URL insecten- en zwambestrijding bij
monumenten
ERM-Projectcode: P019
Datum:
2 juni 2014
1. Inleiding / aanleiding van het project
De aanleiding voor dit projectplan is de wens van de bedrijven verenigd in de KPMB
en NVPB om een certificeringsrichtlijn (combinatie van beoordelingsrichtlijn en
uitvoeringsrichtlijn) te ontwikkelen die voldoet aan de eisen van ERM en KPMB.
Hiermee wordt geborgd dat door plaagdiermanagementbedrijven uitgevoerde
werkzaamheden voldoen aan de eisen die daaraan in de monumentensector worden
gesteld. De beoogde richtlijn bouwt voort op in 2013 genomen initiatieven die
hebben geleid tot een concept-NVPB Praktijkrichtlijn voor het bestrijden van
houtaantastende insecten en zwam in monumenten.
Samen met betrokken partijen, zoals opdrachtgevers / gebouweigenaren, overheden
en materie-deskundigen (zoals hout) willen de bedrijven komen tot een regeling die
zowel de eisen aan uitvoering als de beoordeling van het geleverde werk omschrijft.
Voor plaagdiermanagementbedrijven is dat een verdere stap in het verbeteren van
kwaliteit en vakmanschap. Zij willen de mogelijkheid hebben om – naast een KPMBerkenning – voor de monumentensector ook een ERM-erkenning te krijgen en het
logo Restauratiekwaliteit te voeren.
De beoordelingsrichtlijn (BRL) en uitvoeringsrichtlijn (URL) zullen worden
gepubliceerd op de website van de Stichting ERM. De erkende
plaagdiermanagementbedrijven zullen ook te vinden zijn via de ERM-website. Zij
betalen een jaarlijkse afdracht voor het gebruik van de documenten.
2. Doel van het project
Het doel van het project is een certificeringsregeling te ontwikkelen die voldoet aan
de voorwaarden door ERM en KPMB gesteld. De regeling bestaat uit:
- een uitvoeringsrichtlijn (eisen aan de uitvoering van plaagdierbestrijding
binnen monumenten; gericht op houtaantasting door insecten en zwam).
Hierbij wordt voortgebouwd op de concept-praktijkrichtlijn (versie 3.0) van de
NVPB;
- een beoordelingsrichtlijn (eisen aan de bedrijfsvoering, maakt certificering
mogelijk)
Tevens moet het project leiden tot verder uitgewerkte samenwerkingsafspraken
tussen de KPMB en ERM (zie bijlage).
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3. Beschrijving van het project
Het project wordt gefaseerd uitgevoerd.
Stap 1: vastleggen uitgangspunten in een notitie Basisafspraken
Het doel van de notitie Basisafspraken is het maken van afspraken over de
BRL, URL en samenwerkingsafspraken zodat op basis daarvan een efficiënte
uitwerking kan plaatsvinden in stap 2. Afspraken bouwen voort op hetgeen in
de bijlage bij dit projectplan is opgenomen.
Stap 1 omvat:
 Inventarisatie van wensen en aandachtspunten bij de BRL en URL.
 Wat zijn de gevaren / aandachtspunten bij plaagdiermanagement bij
monumenten?
 Aan welke inhoudelijke eisen moet plaagdiermanagement bij
monumenten voldoen?
 Wat is het gewenste auditregiem (intensiteit en verdeling systeem –
vakdeskundige)
 Wat wordt de reikwijdte: monumenten of ook andere cultuurhistorisch
waardevolle gebouwen en objecten
 Hoe wordt de relatie met Stabu en met de exameninstituten (EVM en
CPMV) ingevuld
 Draagvlak bij opdrachtgevers en overheden (gemeenten en RCE).
Welke inhoudelijke aandachtspunten (of vorm / tekstueel) levert dat
op?
 Past de URL bij een bestaande BRL of is het gewenst een aparte BRL
op te stellen? Eerste instantie worden 3 opties gezien:
i. Als de URL past binnen de BRL Onderhoud en Restauratie: zijn
er aanpassingen aan deze BRL nodig om plaagdiermanagement
te kunnen omvatten?
ii. Als de URL past binnen de KPMB-norm: zijn er aanpassingen
aan deze BRL nodig om plaagdiermanagement te kunnen
omvatten?
iii. Als er een aparte BRL komt: is er dan een logische relatie met
de te ontwikkelen URL / BRL voor gevelreiniging bij
monumenten?
 Welke aanvullingen op de samenwerkingsafspraken tussen KPMB en
ERM (zie bijlage) zijn gewenst?
 Besluitvorming over de notitie Basisafspraken in de begeleidingscommissie.
Stap 2: opstellen ontwerp URL
In deze fase wordt het meeste inhoudelijke werk verricht, leidend tot een
ontwerp van de URL.
Stap 2 omvat:
 Op basis van de resultaten van stap 1 wordt het concept van de URL
opgesteld.
Het
concept
wordt
voorgelegd
aan
de
begeleidingscommissie; gemaakte opmerkingen worden verwerkt.
 Tevens worden zo nodig aanbevelingen opgesteld voor het aanpassen
van
monumententoezicht.nl
en
monumentenregie.nl
(NB
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besluitvorming + realiseren van deze aanbevelingen valt buiten het
kader van dit project)
Als de begeleidingscommissie van mening is dat de basisafspraken,
URL en eventuele aanbevelingen gereed zijn wordt het resultaat als
advies voorgelegd aan de NVPB en vervolgens aan de colleges van
KPMB en ERM (CCvD Restauratiekwaliteit) voor besluitvorming.

Stap 2A: opstellen ontwerp-BRL (optioneel)
Indien uit stap 1 voortvloeit dat er een aparte BRL wordt opgesteld, wordt stap 2A
uitgevoerd, leidend tot een ontwerp-BRL.
Stap 2A omvat:
 Op basis van de resultaten van stap 1 wordt het concept van de BRL
opgesteld.
Het
concept
wordt
voorgelegd
aan
de
begeleidingscommissie; gemaakte opmerkingen worden verwerkt.
 Als de begeleidingscommissie van mening is dat de BRL en
aanbevelingen gereed zijn wordt het resultaat als advies voorgelegd
aan de NVPB en vervolgens aan de colleges van KPMB en ERM (CCvD
Restauratiekwaliteit) voor besluitvorming.
Stap 3: besluitvorming en definitief maken
Tijdens deze fase wordt het resultaat van het werk van de begeleidingscommissie
voorgelegd aan anderen. Is het duidelijk, compleet, juist? Daarna wordt de URL resp
BRL definitief gemaakt.
Stap 3 omvat:
 De URL resp BRL wordt door de colleges vastgesteld als ontwerp.
Gemaakte opmerkingen worden verwerkt.
 Het vastgestelde ontwerp wordt voor inspraak gepubliceerd (publicatie op
website, brieven aan belanghebbenden om hen te attenderen)
 De NVPB-leden die belangstelling hebben voor monumenten worden
geraadpleegd (draagvlak)
 De ingekomen reacties worden besproken in de begeleidingscommissie. Die
bespreekt of een reactie wordt gehonoreerd en zo ja op welke wijze dat
leidt tot tekstwijziging in de URL resp BRL.
 De nieuwe versie wordt voorgelegd aan de colleges ter definitieve
vaststelling.
 De personen / organisaties die gereageerd hebben op het ontwerp
ontvangen een brief m.b.t. de afhandeling van het commentaar.
Stap 4: publiceren en kennisoverdracht
 De definitieve versie van de URL resp BRL wordt gepubliceerd op de
websites van KPMB en ERM. De URL resp BRL is gratis downloadable.
 De plaagdiermanagementbedrijven en andere belangstellenden worden
over de inhoud en implementatie actief geïnformeerd (bv via een workshop
of publicatie).
4. Planning
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Het streven is bovenstaande werkzaamheden af te ronden in 2015, met als startpunt
1 juli 2014.
Stap

Activiteit

0

Opstellen concept-projectplan;
samenstellen
begeleidingscommissie; opdracht
aan rapporteur;
vaststellen definitieve versie van het
projectplan;

1

Doorlooptijd
2 maanden

2

vastleggen uitgangspunten

2 maanden

3

Opstellen ontwerp URL; vaststellen
als ontwerp
Idem tav BRL

3 maanden

4

Ter inzage leggen; ingekomen
reacties bespreken;
Toets op draagvlak NVPB-leden
Toets aan Stabu-systematiek
Vaststellen URL (resp BRL) als
definitieve versie

5

Bekrachtiging

6

Publiceren definitieve URL (resp
BRL)

7

Voorlichting aan
plaagdiermanagementbedrijven en
certificerende instellingen

3 maanden

Actor

Planning

ERM-bureau
KPMBbureau

Juni 2014

KPMBcollege
CCvD
Restauratie
kwaliteit

Juni 2014

Begeleiding
scommissie
Begeleiding
scommissie
KPMBcollege
CCvD
Restauratie
kwaliteit
Begeleiding
scommissie

September 2014

KPMBcollege
CCvD
Restauratie
kwaliteit
ERMBestuur
KPMB- en
ERM-bureau

Maart 2015

KPMB- en
ERM-bureau

2e kwartaal 2015

14 november 2014
November 2014
28 november 2014
Februari 2015

Maart 2015
April 2015
1 mei 2015

5. Begeleiding, besluitvorming en uitvoering
Begeleiding
Er wordt een begeleidingscommissie gevormd waarin gevraagd worden zitting te
nemen:
- Plaagdiermanagementbedrijven
- Materiedeskundigen
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
- Federatie Grote Monumentengemeenten
- Certificerende instelling(en)
- KPMB-bureau
- ERM-bureau
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De begeleidingscommissie adviseert over de inhoudelijke kwaliteit van het werk. De
status is een advies aan de NVPB en aan de colleges van KPMB en ERM.
Besluitvorming
De concept-URL resp BRL wordt tegelijkertijd aangeboden aan de colleges van KPMB
en ERM met verzoek om vaststelling als ontwerp. Na de inzage periode wordt de URL
resp BRL aangeboden met het verzoek om vast te stellen als definitieve versie. De
uiteindelijke vaststelling is aan het CCvD Restauratiekwaliteit (met advies van het
College KPMB); het college KPMB wordt in de gelegenheid gesteld om aan deze
vergadering deel te nemen.
Projectleiding en uitvoering
Het ERM-bureau treedt op als projectleider en opdrachtgever.
Een deskundige wordt aangetrokken als rapporteur / opsteller van de gevraagde
documenten en verzorgt verslaglegging van vergaderingen van de
begeleidingscommissie.
6. Financiering
De leden van de begeleidingscommissie brengen hun expertise om niet in. De kosten
van de rapporteur worden gedragen door ERM (obv afdrachten erkende
plaagdiermanagementbedrijven in de toekomst).
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Basisafspraken
Uitvoeringsrichtlijn en beoordelingsrichtlijn
De regeling bestaat uit een uitvoeringsrichtlijn (URL) en een
beoordelingsrichtlijn (BRL)
De concept-NVPB Praktijkrichtlijn “Bestrijding Houtaantastende insecten
en zwam in monumenten” versie 3.0 wordt doorontwikkeld in een
uitvoeringsrichtlijn. Dat betekent dat de norm zelfstandig leesbaar is voor
medewerkers van plaagdiermanagementbedrijven, hun opdrachtgevers
(en
hun
adviseurs
zoals
bestekschrijvers)
en
gemeentelijke
toezichthouders
De URL betreft het bestrijden van insecten en zwammen in monumenten.
In de toekomst wordt besproken of uitbreiding met afspraken over
vliegen, duiven, vleermuizen en vogels gewenst is
Integrated Pest Management (IPM) maakt onderdeel uit van de eisen aan
het plaagdiermanagement bij monumenten
Besloten wordt of er een aparte BRL wordt opgesteld of dat wordt
aangesloten bij een bestaand document van KPMB resp ERM.
Certificering
Voor bedrijven die dat willen wordt het mogelijk om zich apart voor
plaagdiermanagement in monumenten te certificeren. Deze aparte
certificering geeft recht op het voeren van het logo Restauratiekwaliteit.
Bedrijven met een KPMB-certificaat die zich niet tevens apart certificeren
voor plaagdiermanagement in monumenten mogen dit logo niet voeren
Bedrijven die zich willen laten certificeren kunnen een keuze maken uit
meerdere certificerende instellingen. Uitgangspunt hierbij is continuïteit
vanuit
de
huidige
KPMB-lijst
(vermijden
inschakelen
meerder
certificerende instellingen per bedrijf).
De certificerende instellingen zullen gezamenlijk één (of twee)
vakdeskundigen inschakelen zodat de vergelijkbaarheid van beoordelingen
geborgd wordt en er opbouw van kennis plaatsvindt (kennis van zowel
plaagdiermanagement als monumenten). De vakdeskundigen behoeven
goedkeuring van zowel KPMB als ERM.
De certificeringsinstellingen sluiten een licentie-overeenkomst met ERM.
Samenwerking KPMB, NVPB, ERM
Besluiten mbt (wijzigingen in) de BRL en URL behoeven goedkeuring van
zowel het college van KPMB als ERM (CCvD Restauratiekwaliteit). Beide
colleges
respecteren
elkaars
vakgebied
(de
lead
mbt
plaagdiermanagement bij het college KPMB, de lead mbt monumenten bij
het CCvD Restauratiekwaliteit) Het CCvD Restauratiekwaliteit stelt
(wijzigingen in) de documenten vast, met advies van het College KPMB.
Het College KPMB wordt in de gelegenheid gesteld om aan deze
vergadering deel te nemen.
KPMB en ERM zorgen voor wederzijdse uitwisseling van informatie over
zaken die voor plaagdiermanagement bij monumenten van belang zijn.
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-

-

KPMB en ERM zorgen voor coördinatie van de certificeringsinspanning
zodat toegevoegde waarde en kosten in een gepaste verhouding tot elkaar
staan
NVPB wordt als branche-organisatie en vertegenwoordiger van de
plaagdiermanagementbedrijven betrokken bij besluitvorming

Communicatie
Zowel KPMB als ERM spannen zich in om adequate informatie te geven
aan en over bedrijven die zich hebben gecertificeerd
voor
plaagdiermanagement in monumenten
Alle documenten zijn openbaar toegankelijk en gratis downloadable op de
sites van ERM en KPMB.
Gecertificeerde bedrijven worden vermeld op de sites van ERM
(stichtingERM.nl) en KPMB
Waar nodig zal ERM via momentenregie.nl (opdrachtgevers in de
restauratiesector)
en
monumententoezicht.nl
(gemeentelijk
toezichthouders) en de waaier ‘Schade aan uw monument’ informatie
verstrekken
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