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Geacht college, 
 
  
Op 9 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 niet te verlenen. In 
onderstaande motivering licht ik dit nader toe. 
 

http://www.cultureelerfgoed.nl
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Het plan 
Aan u wordt een omgevingsvergunning gevraagd voor de verbouwing en 
transformatie van bovengenoemd rijksmonument gelegen binnen het beschermd 
dorpsgezicht van Blaricum. De boerderij zal als woonhuis gebruikt worden. 
Onderdeel van het plan is het renoveren en slopen van diverse (niet beschermde) 
bouwdelen en het bouwen van nieuwe volumes op het beschermde erf.   
 
Motivering  
Voorliggend plan betreft een wijziging van het plan waarover ik op 9 augustus 
2022 negatief adviseerde. In het voorjaar van 2021 is al een eerste preadvies 
geschreven. Op 23 november 2021 is een schriftelijke tussentijdse reactie 
gegeven op de toenmalige plannen.  
 
De nu voorliggende plannen getuigen nog altijd van een hoog ambitieniveau. 
Pagina 2 van 3 Onze referentie Het is goed om te zien dat het plan op onderdelen 
gewijzigd is naar aanleiding 180815 van de eerder gegeven adviezen. Echter; ten 
aanzien van de belangrijkste bezwaren, zijnde de totaliteit van de ingrepen in 
relatie tot het casco van het monument, zijn de wijzigingen nog beperkt.  
 
De combinatie van het geheel vervangen van de kap- en kapconstructie, het 
vervangen van de verdiepingsvloer, het vervangen van de begane grondvloer én 
fundering en het aanbrengen van een geïsoleerde kelderbak betekent dat van het 
casco slechts de buitenmuren in situ behouden blijven, terwijl ook deze 
buitenmuren op verschillende plekken gewijzigd worden. Hierdoor is in zijn 
totaliteit onvoldoende sprake van balans tussen behoud en vernieuwing ten 
aanzien van het monument. De ingrepen zijn te fors en lijken niet allen 
noodzakelijk. Ik kan daarom geen positief advies geven.  
 
Omdat een (technische) noodzaak voor de geïsoleerde kelder ontbreekt, is van 
belang dat de ingreep zo veel mogelijk de monumentale waarden in stand houdt. 
Zo wordt nog niet duidelijk hoe de historische kelder geïntegreerd wordt in de 
beoogde situatie. De bestaande kelder, mogelijk het oudste onderdeel van de 
boerderij, ontbreekt ook op de waarderingsplattegronden. Gezien de beoogde 
koekoeken en onduidelijkheid over behoud, integratie en eventueel restauratie 
van de bestaande kelder, is nog onvoldoende sprake van behoud van de 
monumentale waarden als uitgangspunt voor een nieuwe kelderbak.  
 
Ook wordt niet duidelijk waarom de positief gewaardeerde verdiepingsvloer plaats 
moet maken voor een geïsoleerde betonvloer. Zo is geen sprake van een 
noodzaak voor woningscheidende isolatie, waardoor behoud van de vloer met 
toevoeging van een nieuwe dekvloer mogelijk lijkt. Hierdoor zou naast de 
gaafheid en de documentatiewaarde, ook de belevingswaarde van de historische 
boerderij beter bewaard blijven. Uitgangpunt is de bestaande 
(verdiepings)vloerconstructie te behouden.  
 
Ook het volledig demonteren van de gebintconstructie is niet wenselijk, gezien 
het ontbreken van de technische noodzaak hiervoor. Ten aanzien van de 
gebintconstructie is behoud in situ het uitgangspunt. Dit kan gevolgen hebben 
voor andere beoogde ingrepen.  
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Het vervangen van de kap lijkt, gezien de beperkte ouderdom, niet bezwaarlijk, al 
lijkt ook hier de technische noodzaak te ontbreken. Behoud van materiaal, ook als 
dat ‘slechts’ 100 jaar oud is, is het uitgangspunt. Wijzigingen aan monumenten 
dienen goed beargumenteerd te worden. Zo wordt bijvoorbeeld niet gesproken 
over hergebruik van de kapconstructie, wat op het oog goed mogelijk lijkt.  
 
Kortom; Ik acht de voorgestelde ingrepen te ingrijpend voor het monument 
vanwege het grote verlies aan historisch materiaal en risico op vervolgschade. Er 
is onvoldoende sprake van balans tussen behoud (in situ) en nieuwe ingrepen. 
Ten aanzien van de nieuw toe te voegen volumes en renovatie van de 
schapenschuur bestaan geen bezwaren. 
 
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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