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Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument 

   

   

   

Gegevens beschermd(e) monument(en) 

Naam   

Adres  Boarnsweachsterdyk 3 

Postcode/plaats  8526GA Boornzwaag 

Gemeente/provincie  De Fryske Marren; Friesland; 

Monumentnummer  13241, de Swaechmermolen 

 

 

 

Geacht college, 
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Smallepad 5 

3811 MG Amersfoort 

Postbus 1600 

3800 BP Amersfoort 

www.cultureelerfgoed.nl 

 

Contactpersoon 

 

Onze referentie 

158655 

 

Olonummer 

5290845 

 

Bijlagen 

0 

Op 29 juli 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) 

van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, tweede lid, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, 

eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de 

aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. 

 

Advies  

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  

In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. Bij de beoordeling heb ik de 

stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 

 

Het plan 

Het plan betreft het vervangen van het gevlucht van de molen en het vernieuwen 

van de damwand van de inlaat.  

De bestaande stalen roeden dateren uit 1964. Deze zijn bij de restauratie van 

2008 hersteld en versterkt. Thans zijn zij aan vervanging toe. 

In zijn leven heeft de molen diverse malen nieuwe roeden gekregen, eerst van 

hout en waarschijnlijk vanaf 1919 van ijzer. Voorgesteld wordt om nieuwe gelast 

stalen roeden aan te brengen. Deze worden na fabricage thermisch verzinkt en 

vervolgens weer voorzien van een matzwarte coating. Hierdoor wordt een betere 

bescherming verkregen.  
De aantasting van de houten beschoeiing is in 2017 geconstateerd en thans wordt 

tot vervanging van de aangetaste delen over gegaan overeenkomstig het 

bestaande. 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Onze referentie 

158655 

 

 

Motivering  

Het is normaal dat de bewegende onderdelen van een molen regelmatig werden 

en worden vervangen. Het betreft een machinerie die door de krachten die erop 

worden uitgeoefend aan slijtage onderhevig zijn. Het gevlucht is extra onderhevig 

aan weer en wind. De bestaande stalen wieken uit 1964 zijn al een keer hersteld 

en thans toe aan vervanging. Hiertegen bestaat geen bezwaar de nieuwe wieken 

worden overeenkomstig de bestaande uitgevoerd zodat ook nauwelijks enige 

wijziging in het beeld zal optreden. 

Het herstel van de beschoeiing heeft eveneens een technische reden en herstel 

overeenkomstig het bestaande. Hiertegen bestaat geen bezwaar. 

 

Uitgangspunten 

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van 

rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij ‘Uitgangspunten en 

overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten’ op 

www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl 

 

Afschrift en tekeningen 

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van  

het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te 

sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of 

omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl. 

 

Vragen 

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 

opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 

 

 

adviseur architectuurhistorie 

 

 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/25160188/mailto%3Aomgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl

