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Bijlagen 

0 

Op 25 november 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument1. U heeft mij daartoe de aanvraag 

om een omgevingsvergunning toegezonden. Het betreft de herbestemming en 

verbouwing van het zogenaamde Notarishuis te Grave. De aanvraag behelst het 

opdelen van het voorname pand in appartementen en commerciële ruimtes en de 

sloop en nieuwbouw van het aangebouwde en naastliggende dienstenwoning. 

Voorts wordt een deel van het dak van de aanbouw verwijdert ten behoeve van 

een balkon. Tevens worden er dakramen en zonnepanelen geplaatst op het dak 

van het hoofdhuis.  

 

Advies  

Centrale vraag is of het plan voldoende rekening houdt met de cultuurhistorische 

waarden van het pand en de aanpalende omgeving. Bij de beoordeling is het 

aanwijzingsbesluit met de registeromschrijving betrokken. Daarnaast is kennis 

genomen van de relevante planstukken, in het bijzonder het Bouwhistorisch 

onderzoek met waardenstelling (juni 2020) en de bouwtekeningen. Tot slot is de 

ligging van het pand betrokken in de afweging (rijksbeschermd stadsgezicht).  

 

Het advies is de gevraagde omgevingsvergunning vooralsnog niet te verlenen. 

Daarvoor ontbreken relevante details t.a.v. het interieur en de wijzingen aan de 

                                                
1 De juridische grondslag is vastgelegd in 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). 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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voormalige dienstenwoning. Daarnaast worden enkele aanpassingen in het plan 

gevraagd. In willekeurige volgorde worden de volgende genoemd:  

 Het advies is een algemeen interieurplan en restauratie-aanpak per kamer 

uit te detailleren, waaronder meer aandacht wordt gevraagd voor de 

elektrische bekabeling, de technische en bouwkundige integratie van de 

lift en het historische kleurenschema. 

 Er wordt inzage gevraagd in de bouwkundige en constructieve staat van 

de keldervloer – en fundering. 

 Er wordt inzage gevraagd in de constructieve, bouwkundige en 

architectonische duiding van het toekomstige tiny-huis (mede in relatie 

tot het naastgelegen rijksmonument het Poortwachtershuis). 

 Het advies is het aantal ingrepen in het schilddak van het hoofdgebouw te 

vereenvoudigen.  

 

Door het aanvullen van informatie en het aanpassen van enkele onderdelen van 

het plan, is de verwachting dat er positief geadviseerd kan worden. Het voorstel is 

bovenstaande met de initiatiefnemer, een afvaardiging van de 

monumentencommissie en medewerkers van uw gemeente te bespreken.  

 

In onderstaande motivering worden de verschillende punten nader toegelicht. 

 

 

Motivering 

Aan het advies ligt de volgende motivering ten grondslag: 

 

 Het monument en het nieuwe programma 

Het plan beoogt de functie (meervoudige bewoning) te paren aan de 

cultuurhistorische en bouwkundige waarden. Gezien de omvang, inhoud en 

aard van het pand is dat in basis voorstelbaar en uitvoerbaar. De optelsom 

van hiërarchie in ruimtes, logistiek, interieur en decoratie en licht en lucht 

geeft voldoende basis en richting aan het plan. Dit blijkt ook grotendeels uit 

de ontwerptekeningen. Het geactualiseerde interieur volgt in hoofdlijnen de 

structuur van het historische interieur en exterieur. Over zowel het interieur 

als exterieur worden de volgende opmerkingen gemaakt. 

 

 Interieur 

 Informatie over de werkzaamheden aan de binnenzijde van het pand 

Het rijke interieur van het pand verkeert voor grote delen in een bijzonder 

gave staat. Naast de oorspronkelijke verkaveling is het interieur een 

meervoudige optelsom van rijkversierd lijstwerk, stucplafonds, deuren, 

kasten, luiken, pilasters, zuilen, deurbekroningen, schouwen, trappen, 

vloeren, etc. Dergelijke omvangrijke historische interieurs zijn bijzonder, 

zeker binnen de context van Grave. De samenhang en de mate van ambacht 

maakt het interieur kwetsbaar, zeker in tijden van bouwkundige 

veranderingen en renovatie. Gezien de gewenste wijzigingen en het 

programma, is meer inzage in de omgang met het interieur gewenst. 

Puntsgewijs worden de volgende zaken genoemd: 

 

 Restauratieaanpak interieur 

Het advies is een algemeen interieurplan en restauratie-aanpak per 

kamer uit te detailleren. Wat gaat men veranderen t.a.v. het 

historisch interieur, waaronder deuren, kozijnen, lijstwerk, 
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(historische) nagelvaste meublementen en kasten? Welke aanpak 

staat men voor op bouwkundig en materiaal-technisch niveau en hoe 

wil men dit uitvoeren? In de aanpak wordt aandacht gevraagd voor de 

aansluitdetails bij de deuren, trappen, plinten, neuten, etc. Ook t.a.v. 

de (nieuwe) Fermacell vloeren. Tot slot wordt gevraagd naar 

detailleringen van nog toe te voegen deuren en kozijnen t.b.v. 

brandwerendheid (bv. ter hoogte van de centrale trap en aanliggende 

gangen). 

 

 Kleurhistorisch onderzoek 

In navolging van de bouwhistorische waardenstelling is het advies een 

kleurhistorisch onderzoek te doen. Deze kan als leidraad dienen voor 

de restauratie en kleurbepaling. 

 

 Wijzigingen interieur 

Over de voorgestelde wijzigingen worden de volgende opmerkingen 

gemaakt.  

 

 Verlagen vloer souterrain  

In het souterrain wordt de nieuwe vloer 40 cm verdiept. In beginsel is 

dit mogelijk. Wel wordt een onderzoek gevraagd naar de doorsnede 

van de fundering. Dit kan door op enkele punten een gat te graven. 

Uit de detailleringen valt op te maken dat de nieuwe vloer rust op de 

versnijding van de fundering. De vraag is of de fundering het extra 

gewicht op deze manier kan dragen? 

 

 Techniek: meterkasten en leidingwerk en lift  

Technisch worden een aantal wijzigingen voorgesteld. De 

belangrijkste t.a.v. het historisch interieur worden hier benoemd: 

meterkasten en leidingwerk en de lift. 

o Het is t.a.v. de nieuwe meterkasten onbekend op welke wijze 

de leidingen worden versleept naar de stijgleiding in de gang. 

Gaan deze via de vloer of het plafond? Dit laatste is gezien de 

monumentale waarden van de plafonds ongewenst. Dit geldt 

ook voor de stijgleiding in de gang op de eerste verdieping. 

o In het hoofdgebouw wordt een lift geplaatst. De positie van de 

lift is gegeven de basisstructuur van het huis en de 

interieurwaarden de best denkbare optie. Wel roepen de 

tekeningen vragen op:  

 Op welke wijze wordt de liftput bouwkundig 

aangebracht?  

 Hoe is de afwerking van de schacht in de verschillende 

kamers t.a.v. de aansluitingen bij vloer, wanden en 

plafonds? 

 Wat is de hoogte van de liftuitloop onder de kap? 

 

 

 

 Wijzigingen en doorbraken muren en trappen 

De positie van de centrale trap wordt gewijzigd. Hoewel de trap uit de 

bouwperiode van 1891 dateert is dit overweegbaar. Op de eerste 

etage wordt de verkaveling van de voorkamer aan de rechterzijde van 
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het pand gewijzigd. De kamer wordt opgedeeld in twee ruimten 

(slaapkamer en badkamer). Onduidelijk is of de oostelijke 

scheidingswand (hoge waarde) tussen de kamer en gang volledig 

gesloopt wordt? Advies is de wand te behouden en gaten te maken 

t.b.v. de doorwaadbaarheid. De opdeling van de kamer is 

bespreekbaar, maar verdient aandacht in de eerder genoemde 

restauratieaanpak interieur. De nieuwe verkaveling in de kap van het 

gebouw is logistiek en bouwkundig geënt op de houten 

dakconstructie. 

 

 Exterieur 

Het statige huis heeft door de stedenbouwkundige positie een tweezijdige 

open ligging. Daardoor zijn de ingrepen aan de achterzijde van het pand even 

zo belangrijk als die aan de voorzijde. 

 

 Van dienstendeel naar eigenstandige woning 

De voormalige dienstenwoning uit 1891 (aan de noordzijde van het 

hoofdgebouw) wordt herbouwd en verhoogd. De volume wordt een 

eigenstandige woning. Het nieuwe dak wordt balkon voor het appartement op 

de tweede etage van het hoofdhuis. De huidige aanbouw bestaat uit één laag 

met kap en is als waardevol onderdeel benoemd in de bouwhistorische 

waardenstelling. De functionele, ruimtelijke en bouwkundige scheiding tussen 

het sjiek en het dienstendeel is karakteristiek. Het cultuurhistorisch argument 

is de aanbouw te behouden. Op basis van het historisch argument (er stond 

een hogere volume voor de verbouwing van het notarishuis in 1891) en de 

functionele samenhang met het bovenliggende appartement zijn er 

mogelijkheden voor verandering. In dit scenario gaat de voorkeur uit naar 

behoud van de bestaande aanbouw met de toevoeging van een kap met meer 

volume (steilere en hogere kap). De gepresenteerde nieuwe opbouw over drie 

lagen (van kelder tot dak) overtuigd (nog) niet. In de huidige verbeelding 

ontstaat door de maat en verhouding van de gevelritmiek en de 

gevelopeningen een eigenstandig gebouw. Het onttrekt zich daardoor 

ogenschijnlijk van het bouwkundig ensemble. Het advies is de architectuur 

van de nieuwbouw meer in samenhang te brengen met het hoofdgebouw. 

Daarnaast is de vraag op welke wijze de sloop en nieuwbouw zich bouwkundig 

en constructief verhoudt tot het naastgelegen rijksmonument (voormalige 

poortwachtershuis). Alvorens een definitief standpunt in te nemen t.a.v. de 

gewenste nieuwbouw is er behoefte aan meer inzage in de bouwkundige en 

constructieve ingreep en aanpak.  

 

 Balkons en dakvlak 

Er wordt driemaal een terras gemaakt binnen de contouren van het dak. Op 

één plek wordt een deel van de zinken roevenkap weggehaald. Gezien de 

dubbelfunctie (dak en balkon) en het woonprogramma is dit bespreekbaar. 

Vraag is of het noodzakelijke hekwerk visueel zo veel als mogelijk weg kan 

vallen door een transparante vorm en gedekte kleur?  

 

 Ingrepen in het grote schilddak  

In en onder het grote schilddak zijn een tweetal woningen geprojecteerd. Ten 

behoeve van licht en lucht wordt de kap op verschillende plekken geopend. 

Aan de zuidzijde wordt de huidige doorgang dichtgezet. Hiervoor worden twee 

nieuwe openingen naar het dakterras gemaakt. Omdat de beide openingen 
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vanaf de openbare weg grotendeels wegvallen is een dergelijke ingreep 

voorstelbaar. Problematischer is het aantal en de positie van het aantal 

dakramen. Het advies is het aantal terug te brengen naar maximaal drie per 

dakvlak in gelijke formaat en positie. De zonnepanelen op het platte dak 

(afwerking dak bitumen of roevendak?) is akkoord. Dit geldt niet voor de 

panelen op het schuine deel van het dakvlak. Gezien de ruimtelijke context 

(beschermd stadsgezicht) en de veelheid aan ingrepen in het dakvlak is het 

verder opdelen van het dakvlak in meerdere bouwkundige elementen 

ongewenst. Tot slot is het advies de nokpannen in de kalkmortel te leggen 

(niet in Flexim).  

 

 
Conclusie 

Gelet op het voorgaande is de conclusie dat het bouwplan nog niet voldoende 

overtuigd. Hiervoor ontbreekt het vooralsnog aan relevante informatie. Tevens 

worden er enkele wijzigingen gevraagd. Het advies is de bouwvergunning 

vooralsnog niet te verlenen. 

 

 

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 regio Noord-Brabant en plv. Limburg 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/26192600/omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl

