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Bijlagen 

0 

Op 6 januari 2021 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. 

 

Het plan 

Het plan betreft het herstellen van brandschade ,het restaureren en 

hetverbouwen van een rijksmonument tot twee woningen. 

 

Motivering  

De oorsprong van het monument ligt vermoedelijk in de tweede helft van de 17e  

eeuw. Het pand maakt deel uit van de vroegste bebouwingsgeschiedenis van 

Overveen. Sinds de vroege 19e eeuw tot 1961 is het pand, in samenhang met 

andere panden en diverse uitbreidingen, voornamelijk in gebruik geweest als 

bakkerij met woning. In 1961 kwam er een slagerij in het pand. Rond die tijd is 

ook de woning grondig verbouwd. Het pand is in 1973 aangewezen als 

rijksmonument.  

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/


 

 

 

 

 Pagina 2 van 3 

 

Onze referentie 

195548 

 

De aanleiding voor de restauratie en verbouwingsplannen is de grote brand die op 

maandagavond 13 januari 2020 uitbrak in of nabij het pand. Hierdoor is 

aanzienlijke schade ontstaan aan de kap van de woning en bijbehorend  

winkelpand. Voorliggend plan voorziet in herstel van de brandschade en verbouw 

dan wel herbestemming van het pand tot twee kleine woningen. 

 

Graag spreek ik hierbij mijn waardering uit voor de zorgvuldige uitwerking van de 

uitgewerkte plannen. Ook is het plan op meerdere onderdelen verbeterd naar 

aanleiding van mijn reactie op de voorlopige plannen. Dit heeft geresulteerd in 

een plan waarbij nieuwe ingrepen als zodanig herkenbaar zijn maar zich 

desondanks goed voegen tot het monument. De resterende monumentale 

onderdelen worden daarbij zo veel als mogelijk is behouden. Er resteert dan ook 

nog voldoende monumentale waarde om de bescherming als rijkmonument te 

rechtvaardigen. 

 

Het voorgestelde programma van twee woningen vraagt echter wel veel van het 

kleine historische pand. Zo moeten muurdelen met een hoge monumentale 

waarde doorbroken worden om beide woningen met de tuin te kunnen verbinden. 

Voor een klein historisch pand, dat al veel schade heeft ondervonden als gevolg 

van de brand, betekent dat een verder verlies van monumentale waarden. Daar 

tegenover staat een zorgvuldig plan dat voorziet in het herstel van de 

brandschade en nieuw gebruik van dit monument mogelijk maakt. In het plan is 

dan ook duidelijk gezocht naar een balans tussen behoud van de monumentale 

waarden en aanpassingen ten behoeve van duurzaam toekomstig gebruik.  

Hierdoor worden ook verloren gegane onderdelen zoals de kap teruggebracht. Ik 

acht het daarom mogelijk om twee kleine woningen te realiseren in het 

monument zoals wordt voorgesteld in het plan. Er bestaan geen bezwaren tegen 

voorgenomen plannen vanuit het perspectief van cultuurhistorie. 

 

Wel vraag ik aandacht voor het volgende. In de stukken wordt vermeld dat 

bestaande houten onderdelen zoals vloerplanken, balken, gordingen en sporen 

zoveel mogelijk behouden blijven voor zover de staat van dit onderdeel dit 

toelaat.  

Bij de brand is reeds veel historisch bouwmateriaal verloren gegaan. Om zo veel 

mogelijk historische waarde van het monument te behouden en zichtbaar te 

laten, adviseer ik om bij de restauratie uit te gaan van maximaal behoud van de 

resterende historische onderdelen. Concreet betekent dit dat ik adviseer om de 

resterende delen van de historische kapconstructie te behouden. Ik geef in 

overweging om een nieuw spant toe te voegen aan de bestaande kapconstructie 

wanneer dit uit constructief oogpunt noodzakelijk is.   

 

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. 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl
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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 

Regio Noord-West 

 


