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Naam  Volkspark 
Adres  Oosterhofweg 49 
Postcode/plaats  7461BT/ Rijssen 
Gemeente/provincie  Rijssen-Holten 
Monumentnummer  508548 
 
 
Geacht college, 
 
  
Op 4 november 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 
wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde 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.  
 
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 
Het verwijderen van bestaande hekwerken rondom het Volkspark en plaatsen van 
nieuw hekwerken om de eenheid van het park te benadrukken. Het restaureren 
van de bestaande hoofdpoort en verplaatsen ervan valt buiten dit plan. 
 
Op 28 juni 2022 is dit plan en het ontwerp van het hekwerk in vooroverleg bij het 
Steunpunt Cultureel Erfgoed besproken waarin er is meegedacht over het ontwerp 
van het hekwerk. 
 
 
Motivering  
Het complex Volkspark bestaat uit vier afzonderlijke rijksmonumenten: het 
parkgebouw, de volière, de gedenknaald en het park zelf. Dit plan betreft alleen 
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het park. De beschermde objecten bevinden zich binnen het gebied wat met 
simpel rasterwerk omsloten wordt. Dit hekwerk is dusdanig rudimentair dat het 
oogt als een tijdelijke oplossing en is niet fraai. Om het Volkspark meer duiding te 
geven en aan te sluiten bij de cultuurhistorie is gekozen voor een eenduidig nieuw 
type hekwerk rond het gehele groene gebied. Het nieuwe hekwerk heeft een 
eigen vormgeving die is ontworpen speciaal voor het Volkspark. Op drie 
hoekpunten krijgt het hek een tekstpaneel met daarin de naam van het park en 
de datering. Het is de bedoeling om een logische routing te creëren (met paden) 
tussen de woonwijk van Rijssen ten westen van het Volkspark en het groene 
kasteelgebied ten oosten van het park. Het nieuwe hekwerk komt, net als de 
huidige afrastering, aan de rand van het park te staan en zorgt voor een duidelijk 
afbakening ten opzichte van de omliggende verkeerswegen. 
Tegen het plaatsen van het hekwerk heb ik geen bezwaar. Het is een verbetering 
ten opzichte van de huidige situatie. Het hek volgt de buitencontour van het park, 
is zorgvuldig vormgegeven en brengt geen schade toe aan de aanleg van het park 
en de groene omgeving. 
 
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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