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Bijlagen 

0 

Op 22 juli 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 voor dit moment niet te 

verlenen.  In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. Ik benoem daarbij de 

benodigde aanpassingen in het plan die tot een positief advies kunnen leiden.  

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

aanvraag. 

 

 

Het plan 
Het plan betreft herstelwerkzaamheden aan de 17de eeuwse klok, klepel en 
ophanging. Een en ander verwoord in het document  Reparatie kerkklok Kruiskerk 

te Burgum. 

 

 

 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Motivering  

Het is verheugend dat er aandacht is voor het behoud en herstel van de klok. Dit 

wil ik uiteraard niet verhinderen. De eerste aanzet van het plan is goed aangepakt 

met een onderzoek door Henk de Vries, Rapport Luidklok Burgum, Groningen 

2020  en een onderzoek door het constructiebedrijf de Prouw, Klokkenstoel 

kruiskerk Burgum, Bunnik 2020. 

 

Ophanging 

De Vries adviseert een vliegende ophanging. De Prouw geeft aan dat voor een 

vliegende ophanging van de klok meer onderzoek nodig is. Dit onderschrijf ik 

aangezien de krachten die hierdoor te weeg worden gebracht, moeten kunnen 

worden opgevangen door de toren. Voor een historische klok is een dergelijke 

ophanging te prefereren. De schade die de klok nu vertoont, is waarschijnlijk ook 

veroorzaakt door de vallende klepel. Het is dus de vraag of herstel van de klok bij 

deze ophanging niet het spreekwoordelijke ‘paard achter de wagen spannen’ is.  

Ik adviseer u daarom een aanvullend onderzoek te laten doen naar de 

mogelijkheid van een vliegende ophanging. Als blijkt dat dit niet kan zonder 

schade aan de toren toe te brengen, dan kan beargumenteerd gekozen worden 

voor de vallende klepel en kan voor een wijze van herstel worden gekozen dat zo 

duurzaam mogelijk met deze situatie omgaat. 

 

Overige werkzaamheden 
De Vries doet op p. 7 een zevental aanbevelingen voor overig herstel. Uit het 
aangeleverde document  Reparatie kerkklok Kruiskerk te Burgum blijkt niet welke 
van deze aanbevelingen nu precies worden overgenomen en welke men achter 
wege wil laten, afgezien van de ophanging. Er worden hierin maar vier 

werkzaamheden benoemd. 

Ik adviseer u daarom aanvraag beter af te stemmen op de adviezen van De Vries 

Daarbij niet alleen aan te geven wat de werkzaamheden zullen zijn maar ook hoe 

of waarmee ze zullen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de vermelding ‘lagers 

vervangen’ zegt weinig als niet duidelijk wordt of dit ‘als bestaand’ zal zijn of 

anders. Daarbij tevens aan te geven door wie men de werkzaamheden wil laten 

uitvoeren. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/25161535/mailto%3Aomgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl


 

 

 

 

 Pagina 3 van 3 

 

Onze referentie 

158273 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


