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Geacht college, 
 
  
Op 20 december 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 
wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde 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. Indien om 
moverende redenen de behangsels niet gerestaureerd kunnen worden, adviseer ik 
u de voorwaarde aan de vergunning te verbinden dat historische behangsels op 
de originele wandvlakken achter voorzetwanden voor bewaard blijven. 
 
Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik 
de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 
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Het plan 
Het rijksmonument betreft een interessante boerderij waarbij de verschillende 
interieuronderdelen goed op elkaar aansluiten: de gesjabloneerde plafonds, de 
gehoute deuren, het overige schilderwerk, tegels, schouwpartijen, glas-in-lood 
ramen, en dus ook de behangsels.  
De behangsels in de verschillende vertrekken zijn zorgvuldig onderzocht en 
gedocumenteerd door een zeer ervaren specialist op dit terrein. 
Ten behoeve van de restauratie van het gehele pand is voorgesteld om de 
behangsels die tegen de buitenmuren zijn aangebracht af te nemen en op te 
slaan, dit om deze muren te kunnen restaureren. De behangsels op de 
binnenmuren blijven in situ. Voor het restauratieplan met 
verduurzamingsmaatregelen is geen advies aan de RCE gevraagd. Met deze 
aanvraag vraagt u advies over de aanpak van de behangsels. 
 
Motivering  
De RCE kan meegaan met de in het plan voorgestelde aanpak: voor een optimale 
restauratie, mogelijk ook vergezeld van isolerende maatregelen, zullen de 
buitenmuren voor de aannemer toegankelijk moeten zijn. Technisch gezien is het 
geen probleem om de jute betengeling met de daarop aangebrachte papieren 
behangsels redelijk schadevrij af te nemen en tijdelijk op te slaan. 
Gezien het samenhangende karakter van alle interieuronderdelen en de afwerking 
daarvan, is een zorgvuldige omgang met het interieur en alle essentiële 
onderdelen daarvan op zijn plaats. Weliswaar staat in de met de aanvraag 
meegezonden stukken: “Het interieur evenwel maakt geen onderdeel uit van de 
huidige restauratie-opdracht”, er valt in dit geval niet te ontkennen dat het 
interieur met al haar onderdelen (bestanddelen) een karakteristiek en wezenlijk 
onderdeel van deze rijksmonumentale boerderij is. 
Ten behoeve van toekomstig gebruik is de aanpak en restauratie van het interieur 
onvermijdelijk. De RCE bepleit dan ook dat naast het behoud van evidente 
interieuronderdelen zoals de gesjabloneerde plafonds, de gehoute deuren, de 
polychrome en blauw-witte tegels, schouwpartijen en glas-in-lood ramen, ook de 
papieren behangsels behouden blijven. Mocht het om financiële en esthetische 
redenen niet lukken om deze behangsels te restaureren, hetgeen vanuit erfgoed 
perspectief uiteraard betreurenswaardig is, is het belangrijk om deze wel ter 
plekke te behouden. Opgerold elders in het pand (zolder?) is een optie, maar te 
prefereren is om deze historische behangsels op de originele wandvlakken achter 
voorzetwanden voor toekomstige generaties te bewaren.  
 
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 staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of 
omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl. 
 
Vragen 
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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 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
 
 
 
 
 


