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Bijlagen 

0 

Op 23 september 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 met daaraan 

verbonden de volgende voorschriften. In onderstaande motivering licht ik dit 

nader toe. 

- Bij noodzakelijk herstel van de constructie uit 1806 voor de nieuwe delen 

een gelijke houtsoort toe te passen, dus grenen; 

- Bij het gebruik van billinga met het oog op duurzaamheid gecertificeerd hout 

toe te passen. 

Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de 

aanvraag. 

 

Het plan 
Het plan betreft het herstel van de klokkenstoel. Het betreft hier een klassieke 
restauratie waarbij onderdelen die aangetast zijn door houtrot, zoals staanders en 

schoren worden vervangen of aangeheeld. Er wordt onderhoud gepleegd op 
overige onderdelen. 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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De aanpak zou nog preciezer gedefinieerd kunnen worden door het toepassen van 
de terminologie van de restauratieladder die bijvoorbeeld op de website van ERM 
is te vinden. https://www.stichtingerm.nl/restauratieladder 

Bij het plan is een bouwhistorisch onderzoek aangeleverd. Ik kan mij vinden in de 

hierin opgestelde waardering van de diverse onderdelen. 

 

Motivering  

Zoals ook in de bouwhistorische rapportage vermeld, gaat het hier om een houten 

object, blootgesteld aan weer en wind, dat al verscheidene malen in zijn bestaan 

is vernieuwd en laatstelijk gerestaureerd in 1970-‘71.  De waarden van de 

klokkenstoel zijn dan ook niet zozeer in de materie (voornamelijk hout) an sich 

gelegen, als wel in het feit dat deze klokkenstoel er is, zijn verschijningsvorm met 

het karakteristieke helmdak en de constructiewijze. Behoud en herstel van deze 

voor Friesland karakteristieke monumenten onderschrijf ik. 

Dat er nog historisch materiaal uit 1806 aanwezig is, is een waardevolle extra. Dit 

is grenen hout. Ik pleit ervoor de historische onderdelen zoveel mogelijk als 

historisch herkenbaar te laten zijn en in grenenhout te vervangen of aan te helen.  

Bij de laatste restauratie is zowel billinga als eiken en grenen toegepast. Dit hout 

te vervangen of aan te helen als bestaand. Het toepassen van gecertificeerd hout 

spreekt voor zich. 

 

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 
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