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0 

Op 2 december 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 onder de volgende 

voorwaarde:  

 

-  Gebruik van RVS bevestigingsmaterialen voor de trapleuning ter voorkoming 

van roestvorming en beschadiging van het natuursteen. 

-  Te zoeken naar een ander indeling van de ruimtes in de voor- en 

achterzolder. 

 

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 behelst een aantal wijzigingen op de eerder afgegeven vergunning voor 

het rijksmonument.  

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Motivering  

 

De gemeente Tiel heeft na afloop van de restauratie en de herbouw van de oude 

rechtbank tot 24 woningen geconstateerd dat ten opzichte van de vergunning een 

aantal zaken gewijzigd zijn. Deze wijzigingen worden ons ter goedkeuring nu 

voorgelegd. Het betreft aan de buitenzijde het aanbrengen van de oude messing 

leuning op de stoeptrap, de bevestiging van een plaquette en nieuwe postbussen 

bij de ingang en een hek aan de linkerzijde ter afscheiding van het terras.  

Binnen betreft op de begane grond het anders indelen en gebruik van ruimtes, 

het dichtzetten of openzetten van de ruimtes, het terugbrengen van de originele 

deuren van de oude zittingszaal naar de raadskamer, het plaatsen van 

meterkasten in elke woning, het verwijderen van de rookkanalen en het plaatsen 

van glazen veiligheidsdeuren in de vluchtruimtes. In het souterrain wordt in de 

badkamers de gewelven dichtgezet. Op de zolder zijn de ruimtes ook anders 

ingedeeld en gebruikt als eerder de bedoeling was.  

 

Van andere niet-vergunde wijzigingen ben ik niet op de hoogte. Ter advisering 

kunnen deze eventueel nader, in een nieuwe aanvraag, aan ons voorgelegd 

worden. 

 

Ten aanzien van de wijzigingen aan de buitenzijde kan ik akkoord geven. Op oude 

foto’s is deze trapleuning reeds aanwezig. Ik adviseer hier om RVS 

bevestigingsmaterialen te gebruiken ter voorkoming van roestvorming en 

beschadiging van het natuursteen.  

Het hek ter afscherming van het terras is functioneel maar eigenlijk niet goed 

passend. Daar had een wat sierlijk smeedwerk niet misstaan. Dit is echter niet 

onoverkomelijk. Wat betreft de postbussen is de gekozen locatie vooral handig. 

Hier is ook niet echt een andere oplossing voor te vinden. De plaquette met 

historische informatie over het rijksmonument is een mooie toevoeging. 

 

Aan de binnenzijde zijn op de begane grond een aantal woningen anders 

ingedeeld of worden ruimtes anders gebruikt. Ook zijn nieuwe openingen 

gemaakt. Hiertegen bestaat geen bezwaar. De interne structuur van het 

monument wordt hierdoor niet aangetast. De oorspronkelijk indeling blijft 

grotendeels in tact. Ook tegen het plaatsen van de oorspronkelijke deuren in de 

raadszaal en het plaatsen van de nieuwe glazen veiligheidsdeuren met kozijn in 

de vluchtruimtes is geen bezwaar. 

De meterkasten zijn storend maar ook hiervoor is geen andere oplossing te 

bedenken aangezien ze in de buurt van de deur moeten zitten. Het weghalen van 

de rookkanalen is voorstelbaar aangezien zij geen functie meer hebben. Het 

plaatsen van een doos voor de natte cel onder het gewelf in het souterrain is 

akkoord. De nieuwe studio op zolder is akkoord. 

 

Anders is het op de voor- en achterzolder met de prachtige langgerekte ruimte 

met Philibertspanten. De ruimte met de spanten heeft hoge mate van 

authenticiteit en esthetische waarde. De nieuwe indeling en structuur doet 

afbreuk aan deze waarde.  Ik adviseer om deze ruimtes vrij te houden en hier 

geen schotten te plaatsen.  
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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, 

 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/26336908/mailto_omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl

