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Bijlagen 

0 

Op 19 december 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument.1 U heeft mij daartoe de aanvraag 

om een omgevingsvergunning toegezonden. 

 

Advies  

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik 

de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 

 

Het plan 

Aan u wordt een omgevingsvergunning gevraagd voor het realiseren van een 

muurkas tegen de muur van de veldschuur in de rijksmonumentale moestuin 

behorende bij landgoed Amelisweerd te Bunnik.  

 

Motivering  

Van oudsher beschikte een moestuin bij een landgoed veelal over een (muur)kas. 

De nieuw te realiseren muurkas wordt tegen de bestaande (niet monumentale) 

veldschuur gesitueerd. Hier bevinden zich de restanten van ofwel een koude bak 

ofwel een muurkas, welke de basis vormt voor de nieuwe muurkas. Realisatie van 

de muurkas draagt positief bij aan het versterken van het historisch ensemble.  

                                                
1 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). 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Om de kennis van dit ensemble te vergroten,  beveel ik u aan om voorafgaand 

aan de werkzaamheden enig (archeologisch) onderzoek te laten doen om vast te 

stellen wat voor bouwwerk, koude bak of muurkas, hier oorspronkelijk stond. 

 
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 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/26524778/omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl

