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Geacht college, 
 
  
Op 22 oktober 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. Ik adviseer u om 
als voorschrift op te nemen in de vergunning dat de resterende lambrisering in de 
gang op de begane grond (die plaatselijk beschadigd is) zorgvuldig wordt 
hersteld. In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. 
 
Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de 
aanvraag. 
 

http://www.cultureelerfgoed.nl
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Het plan 
Het plan betreft de interne verbouwing van de begane grond van het monument. 
Deze is thans als balletschool ingericht met studio, kleed- en wachtruimte en zal 
worden verbouwd tot galerie, woonkeuken, eetkamer en patio. Daarbij worden 
gevels en vloeren van een nieuw isolatiepakket voorzien. Op het platte dak 
worden PV panelen aangebracht. 
 
De aanvraag betreft de derde fase van een groter aantal werkzaamheden. De 
vorige twee fases betreffen het strippen van het pand van de bouwhistorisch niet 
waardevolle interieur afwerkingen en het wijzigen van de twee bovengelegen 
woonverdiepingen. Deze werkzaamheden waren niet zo ingrijpend dat advies van 
de Rijksdienst voor het Cultureel nodig was. 
 
Motivering  
De nieuwe indeling voegt zich in de bestaande structuur. De grootste wijziging is 
het maken van een nieuwe opening in de muur tussen de entreehal en de 
voorgestelde galerie. Deze ingreep betekent wel een verlies van historisch 
materiaal. Bovendien heeft deze wand aan de zijde van de hal een waardevolle 
afwerking in de vorm van een marmeren lambrisering. De ingreep is vanuit het 
gebruik voorstelbaar (bezoekersingang gescheiden van de woningtoegang). Ik 
adviseer u om als voorwaarde op te nemen in de vergunning dat de overige 
resterende lambrisering in de gang (die plaatselijk beschadigd is) zorgvuldig 
wordt hersteld. 
Om een patio te creëren wordt de overdekte binnentuin gedeeltelijk geopend. Dit 
was oorspronkelijk ook een open ruimte en met het verwijderen van een deel van 
het dak gaan geen monumentale waarden verloren. 
Er wordt een nieuw isolatiepakket aangebracht door middel van dampdichte 
binnenvoorzetwanden. De aansluitdetails zijn voldoende uitgewerkt en ik ga er 
van uit dat deze overeenkomen met en goed aansluiten op de nieuwe situatie van 
de twee bovengelegen verdiepingen. De kozijnen worden aan de binnenzijde 
opgedikt en de bestaande deklijsten worden op de voorzetwand gemonteerd. Er 
wordt vacuümglas geplaatst in de bestaande ramen. De oorspronkelijke afwerking 
en detaillering blijft hiermee behouden.  
Over de pv-panelen op het platte dak adviseer ik u positief conform de Advieslijn 
RCE Zonnepanelen op rijksmonumenten. Het betreft panelen die uit het zicht 
liggen, geen aantasting vormen van waardevolle onderdelen en zorgvuldig op het 
dak worden aangebracht. 
 
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, 
 
 
 
 
 


