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Geacht college, 

 

  
Op 20 oktober 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument1. U heeft mij daartoe de aanvraag 

om een omgevingsvergunning toegezonden. Het betreft de bouw van een 

bijgebouw op het erf van het voormalige notarishuis. Het bijgebouw biedt 

onderdak aan onder andere fietsen, kliko’s en opslag. Op het dak worden 

zonnepanelen geplaatst. Tot slot zal de beeldbepalende erfmuur deels aangepast 

worden.  

 

Advies  

Centrale vraag is of het plan voldoende rekening houdt met de cultuurhistorische 

waarden van het pand, de direct aangrenzende ruimte en het rijksbeschermd 

stadsgezicht. Bij de beoordeling is het aanwijzingsbesluit met de 

registeromschrijving betrokken, evenals de aangeboden planstukken.  

 

Het advies is de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. In onderstaande 

motivering wordt het advies verder toegelicht. 

 

 

 

 

Motivering 

 
1 De juridische grondslag is vastgelegd in 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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Bijgebouw: kruisbestuiving van nut en noodzaak  

De wens tot bijbouw op het erf komt voort uit de herbestemming van het 

voormalig notarishuis naar meervoudig wonen en commercieel gebruik in de plint 

en kelder. Het ontwerp poogt de bijbouw zo eenvoudig mogelijk te houden. Het 

volgt de geknikte erfgrens, is relatief laag, welhaast platgedekt (flauw liggend 

lessenaarsdak) en wordt afgewerkt met zwarte houten delen. Het is eerder een 

overkapping dan gebouw. Het dakvlak wordt voorzien van zonnepanelen. Gezien 

de bouwkundige integratie en het secundaire belang van de bijbouw is dit 

voorstelbaar. Ondanks de eenvoud is het niet mogelijk het gebouw volledig achter 

de historische erfmuur weg te werken. Zowel het dak als de zijzijde kragen meer 

of minder uit. Hoewel visueel ongelukkig, is het eindbeeld aanvaardbaar. Te meer 

de beeldbepalende erfgrensmuur wordt gecomplementeerd met een hoekpenant, 

hetgeen bijdraagt aan het monumentale decor.  

    
Conclusie 

Gelet op het voorgaande is de conclusie dat het bouwplan geen afbreuk doet aan 

de cultuurhistorische waarden van het gebouw. Het advies is de bouwvergunning 

te verlenen.  

 

 

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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