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Geacht college, 
 
  
Op 7 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 vooralsnog niet te verlenen, 
vanwege: 
 
- de hoogte van het nieuwe tussenlid;  
- de vormgeving van de nieuwe vluchtdeur in zijgevel; 
- de toegepaste materialen voor goten en vensters (kunststof); 
- ontbrekende informatie over aansluitingen en restauratiekwaliteit. 
 
In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. Vervolgens benoem ik de 
benodigde aanpassingen in het plan en de aan te vullen stukken, die tot een 
positief advies kunnen leiden. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken 
zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 
 
 
 
 
 
Het plan 
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Het plan betreft de herbouw met deels historische, deels nieuwe materialen en 
constructiemethoden, van de hoofdschuur die door stormschade van februari 
2022 grotendeels teniet is gegaan en van de bijschuur die omstreeks 2018-2019 
is gesloopt. Tussen hoofd- en bijschuur wordt een hoger tussenlid gemaakt dan in 
de oorspronkelijke bouwmassa aanwezig was. Ook zijn er wijzigingen in de 
gevelindeling ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.  
 
Motivering  
Ik sta positief tegenover de keuze om de bouwmassa van boerderij Onrust te 
herstellen, zodat deze weer als boerderij herkenbaar is. Voor het terugbrengen 
van het silhouet van de historische boerderij in het landschap is het positief dat 
hoofd- en bijschuur weer worden opgebouwd met dezelfde maatvoering en deels 
historische materialen dan wel gebouweigen materialen en technieken. Ik 
accepteer dat voor de schuren in het interieur wordt uitgegaan van stalen spanten 
uit oogpunt van het nieuwe gebruik, aangezien er geen bruikbare historische 
gebinten resteren. Uitzondering hierop vormen de twee nog in de schuur in het 
woongedeelte/garage aanwezige houten gebinten, die behouden blijven. Het is 
positief dat de oorspronkelijke uilenborden terugkomen in het nieuwe ontwerp. De 
voorgestelde lichtstraten zijn zodanig geplaatst, dat deze binnen de dakschilden 
van de bijschuur blijven. Deze elementen verstoren de beeldkwaliteit van het 
gesloten historische dak niet. In het preadvies van de RCE d.d. 29 juni 2022 
wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van zonnepanelen. Op de 
aanvraagtekeningen staan echter geen zonnepanelen vermeld. Ik ga er dan ook 
vanuit dat eventuele zonnepanelen niet tot deze aanvraag behoren.  
 
Het beoogde nieuwe tussenlid tussen bijschuur en hoofdschuur is aanzienlijk 
hoger dan aanvankelijk het geval was, waardoor deze prominent zichtbaar zal 
zijn, ook van afstand, en het oorspronkelijke silhouet wordt aangetast. Deze 
opmerking is reeds gemaakt in het preadvies d.d. 29 juni 2022. Er hebben op dit 
punt geen aanpassingen plaatsgevonden in het plan. Ook is geen onderbouwing 
bij de stukken gevoegd die deze hoogte verklaard. Het hoge tussenlid doet 
afbreuk aan het ontwerpuitgangspunt het silhouet met de historische 
maatvoeringen terug te brengen. In de oorspronkelijke situatie was een dergelijk 
hoog tussenlid immers niet aanwezig. Geadviseerd wordt om de hoogte van het 
tussenlid te verlagen, of de voorgestelde hoogte te onderbouwen vanuit het 
gebruik. 
 
Tussen de dakvlakken ontstaat een dilatatie. Onduidelijk is hoe de aansluiting 
wordt vormgegeven tussen het houten gebint en de staalconstructie van de 
nieuwe schuur in relatie tot deze dilatatie. Geadviseerd wordt om dit punt nader 
uit te werken. 
 
Uit de ingediende stukken maak ik op dat alle kozijnen in de zijgevels kunststof 
worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de goten en gootlijsten. Dit is een 
oneigenlijk materiaal voor de herbouw van de schuur. Geadviseerd wordt om alle 
kozijnen, ramen en deuren, evenals de goten en gootlijsten, uit te voeren in hout. 
 
In de rechterzijgevel van de schuur wordt een vluchtdeur toegevoegd, beëindigd 
door een kroonlijst, welke door de gootlijst steekt. De noodzaak van deze deur is 
duidelijk, maar geadviseerd wordt om deze sober en doelmatig vorm te geven, 
om te voorkomen dat het beeld ontstaat dat deze deur tot de oorspronkelijke 
schuur behoorde. Geadviseerd wordt om het ontwerp van de deur te herzien. 
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In het preadvies is verzocht om een duidelijke werk- en materiaalstaat aan te 
leveren waaruit blijkt welke onderdelen uit de historische monumentale schuur 
behouden blijven en worden hergebruikt, en hoe deze restauratief worden 
hersteld en ingepast. Een dergelijk document bevindt zich niet bij de ingediende 
stukken. Het is daarom niet mogelijk het plan om deze onderdelen te toetsen. 
Alleen voor de uilenborden is duidelijk dat deze worden gebruikt. Welke aanpak 
wordt er gehanteerd voor de overige veiliggestelde onderdelen uit de oude 
schuur? In de stukken wordt daarnaast alleen melding gemaakt van de kleuren en 
materialen van de nieuw te bouwen onderdelen. Hoe vindt de aanheling plaats 
met de bestaande bebouwing? Het advies is de te behouden onderdelen te laten 
verduidelijken en beoordelen met behulp van slooptekeningen, een technische 
inspectie en een werkomschrijving van de restauratiekwaliteit. 
 
Uit de ingediende stukken blijkt duidelijk en inzichtelijk wat de 
duurzaamheidsvisie is voor de schuren. Onduidelijk is echter of, en zo ja welke, 
visie er is op de verduurzaming van de bestaande, oude delen van het gebouw en 
de aansluitingen? Ik ga er in dit geval vanuit dat de bestaande gebouwdelen niet 
zullen worden verduurzaamd. 
 
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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