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Geacht college, 
 
  
Op 14 november 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.  
 
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. 
 
Het plan 
Het plan betreft het herstellen en verduurzamen van de dakconstructie en enkele 
daarmee gepaard gaande werkzaamheden waarvan het meest ingrijpende 
onderdeel het integraal wijzigen van de keramische dakbedekking is. De 
bestaande pannen blijven op de erker aan de oostgevel gehandhaafd. 
 
Motivering 
Het plan draagt bij aan de instandhouding en verduurzaming van het monument 
met behoud van monumentale waarden. Bij het isoleren van het dak van het 
monument is gekozen om het isolatiepakket aan de buitenzijde aan te brengen. 
Dat is een goede keuze, niet in de laatste plaats omdat op de zolder zo het 
historische dakbeschot in het zicht blijft. Dit voor het van oorsprong Zwitserse 
huis belangrijke interieuraspect blijft daardoor te beleven. Tegen het hiermee 
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samenhangende vervangen van de bestaande dakpannen door een ander type 
pan heb ik mede daarom geen bezwaar. De vermoedelijk bij de herbouw van dit 
huis in Princenhage in 1906-1907 of later aangebrachte Hollandse dakpannen, 
worden vervangen door hergebruikte Tuile du Nordpannen. De dakbedekking is 
vanwege de technische staat deels aan vervanging toe en met een ander pantype 
kan in de nieuwe geïsoleerde situatie een betere dekking worden gerealiseerd. De 
vervangende (hergebruikte) pan past bij de (her)bouwperiode van het huis en 
sluit qua kleur en materiaal goed aan bij de bestaande detaillering. Hoewel ik in 
beginsel bij plannen voor verduurzaming adviseer de voor het monument 
kenmerkende historische materialisering te respecteren, kan ik de keuze voor het 
aanpassen van de dakbedekking in dit geval volgen.  
 
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 
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, 
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