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Geacht college, 
  
Op 4 november 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 gebouw gaat onderdak bieden 
aan kantoor- en overleg/conferentieruimte. Daarvoor is een inrichtingsplan 
gemaakt voor het omliggende terrein (verkeerskundige logistiek, parkeren en 
groen). Bouwkundig wordt de interne verkaveling van het gebouw gewijzigd en 
aan de achterzijde wordt een bouwvolume toegevoegd.  
 
Advies  
Centrale vraag is of het plan voldoende rekening houdt met de cultuurhistorische 
waarden van de beschermde aanleg en de rijksmonumentale dienstwoning. 
Daarnaast is de vraag of het plan er in slaagt om de verschillende wijzigingen en 
toevoegingen met elkaar in samenhang te brengen. Bij de beoordeling is het 
aanwijzingsbesluit met de registeromschrijving betrokken. Daarnaast is kennis 
genomen van de relevante planstukken, waaronder het ‘Cultuurhistorisch 
onderzoek’, d.d. 22 februari 2022 en ‘Het advies inzake bouwhistorische waarden 
Valkenswaardseweg 16-18’ d.d. 15 december 2020. Tot slot volgt het advies de 
contouren van het door de RCE uitgebrachte preadvies d.d. 17 december 2020.    
 
Het advies is de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, met daaraan 
verbonden de volgende voorschriften:  

  De huidige dakspanten blijven behouden; 
 

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). 
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  De beide schoorstenen op de voormalige dienstenwoning blijven 
behouden; 

  De nieuw toe te voegen dakkapellen boven de voormalige garages blijven 
achterwege.   

 
Motivering 
Aan het advies ligt de volgende motivering ten grondslag: 
 

  Navolgbare herbestemming en functies 
De staat van het gebouw vereist een volwaardige herbestemming met 
toekomstperspectief. Met name het dak heeft te lijden onder achterstallig 
onderhoud. Deze wordt mede daarom volledig gedemonteerd en 
vernieuwbouwd. De gewenste functies (kantoor en vergaderruimte) zijn 
passend en in overeenstemming met het gebouw en de omgeving. Ten 
behoeve van meer ruimte, licht en lucht wordt aan de achterzijde van het 
gebouw een extra volume toegevoegd. Voor de ontsluiting van het terrein 
wordt gebruik gemaakt van de bestaande entree nabij het hoofdgebouw 
en een nieuwe op- en afrit aan de noordzijde van de dienstenwoningen. 
Aan de noordwestzijde worden parkeerplaatsen aangelegd.   

 
  Inrichtingsplan en erfgoedwaarden tuinaanleg 

Het programma en de organisatie van de verschillende onderdelen in het 
inrichtingsplan (wegen/paden, parkeerplaatsen, groen) verhouden zich tot 
de nieuwe functie. Het aangeleverde ontwerp voor de parkeerfunctie en 
de logistiek zijn te relateren aan de benoemde cultuurhistorische waarden 
van de beschermde aanleg.   

 
  Aanbouw verhoudt zich tot de dubbele dienstenwoning 

Vanwege de behoefte aan extra vierkante meters, licht en lucht is 
gekozen voor een aanbouw in de vorm van een kas/orangerie. Deze is in 
verschillende opzichten familiair met de dubbele dienstenwoning, zoals de 
nok- en goothoogte, materiaal en soberheid. De positie van het gebouw 
en de bouwkundige verbinding met het ‘hoofdgebouw’ verhoudt zich tot 
de context en de aard van de plek en architectuur. 
 

  Wijzigingen interieur motiveerbaar 
De historische verkaveling van de dienstenwoning wordt op onderdelen 
gewijzigd. Desondanks blijft de ritmiek van de ‘beukmaat’ leesbaar 
evenals de symmetrie tussen de beide voormalige woondelen. Structurele 
ingrepen vinden plaats bij de stijgpunten (verplaatsen van trappen) en de 
microverkaveling ter hoogte van de toilet, hal en kelderkast. Tot slot 
worden enkele ruimten verbonden door een open ruimte/gang achterlangs 
de voorgevel van de woningen. De optelsom van ingrepen weegt 
betrekkelijk zwaar op de historische verkaveling, maar is te motiveren. 
Vanwege het verkeerslawaai van de naast gelegen weg, zijn 
verblijfsfuncties niet mogelijk of op zijn minst ongewenst. De 
gepresenteerde gang voorziet in een geluidsbuffer en komt daarmee de 
herbestemmingsmogelijkheden ten goede. Daarnaast is de kap en het 
interieur in de eerste helft van de 20ste eeuw gewijzigd. De kopgevels zijn 
iets opgehoogd (doorgestoken), de kap is voorzien van een nieuwe 
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dragende constructie en het interieur heeft een modernisering ondergaan 
evenals de gevelopeningen (ramen). Tot slot behoudt het pand de 
opmerkelijke interne en externe symmetrie. Daarmee blijft de 
oorspronkelijke functie als dubbelbewoning afleesbaar.   

 
  Dakspanten, dakkapellen en schoorstenen 

Op basis van de tekeningen valt op te maken dat het volledige dak wordt 
vervangen. Dit is in beginsel niet uitgesloten, maar uit de informatie blijkt 
onvoldoende tot op welke niveau men ingrijpt. Het lijkt er op dat de 
spantbenen worden versmald. Het advies is het nieuwe dak zelfdragend te 
bouwen en direct op de huidige spanten te laten rusten. De gordingen 
kunnen i.v.m. het gewenste isolatiepakket komen te vervallen. Daarmee 
kan de rijzende daklijn aanzienlijk beteugeld worden. 

Zowel op het voor-als achterdakvlak wordt een dakkapel toegevoegd 
(boven de voormalige garages) en komen de schoorstenen te vervallen. 
Het advies is de nieuw toe te voegen dakkapellen op de beide dakvlakken 
weg te laten (in ieder geval de dakkapel aan de straatzijde) en de 
schoorstenen te behouden als vingerwijzing naar de dubbele bewoning. 
Daarbij verhouden de dakkapellen zich niet tot de onderliggende wereld 
(voormalige garages) noch tot de oorspronkelijke gescheiden 
woonfuncties. Als alternatief zijn dakramen te overwegen. 

Tot slot is het verzoek informatie aan te leveren t.a.v. de behandeling 
van de gevels, in het bijzonder het voegwerk (voor zover noodzakelijk). 
Gemakshalve wordt verwezen naar de richtlijnen historisch voegwerk 
(URL 4006).       

 
Conclusie 
Gelet op het voorgaande is de conclusie dat het bouwplan in basis geen afbreuk 
doet aan de cultuurhistorische waarden van het pand en de tuinaanleg. Het advies 
is de bouwvergunning te verlenen met daaraan verbonden de hierboven 
genoemde voorschriften.  
 
 
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, 

http://www.cultureelerfgoed.nl
http://www.stichtingerm.nl
mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl
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namens deze, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
 
 
 
 
 


