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Geacht college, 
 
Op 3 februari 2023 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. In onderstaande 
motivering licht ik dit nader toe. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken 
zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 
 
Het plan 
Het plan betreft de verbouwing van het voormalig gymnastiekgebouw tot woning.  
De toegezonden stukken betreffen een aanvulling op een aanvraag waarover ik u 
eerder heb geadviseerd (advies d.d. 21 november 2022, kenmerk 1296770). 
 
Motivering 
Het gymnastiekgebouw, dat thans in gebruik is als kantoorruimte, is in 1899-
1901 gebouwd naar ontwerp van toenmalig stadsarchitect J.B. Springer en/of zijn 
assistent H. Leguyt. Het is van monumentaal belang als onderdeel van een 
schoolcomplex dat verder nog bestaat uit een schoolgebouw en conciërgewoning.  
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In mijn eerdere advies heb ik u een positieve reactie gegeven op de voorgestelde 
herbestemming tot woonruimte. Het gymnastieklokaal bestaat uit één grote 
ruimte die mede door de houten kapconstructie ruimtelijke kwaliteit heeft. Het 
inbouwen van kamers beperkt zich tot de helft van het gebouw en in de nieuwe 
vloer worden vides aangebracht, waardoor de ruimtelijkheid en de kapconstructie 
te ervaren blijven. Over de voorgestelde indeling heb ik u daarom positief 
geadviseerd. Alleen tegen de dakvensters heb ik bezwaar gemaakt. Deze deden 
hoor hun formaat en positionering afbreuk aan het met kruispannen gedekte -en 
thans geheel gesloten- dak. Daarnaast heb ik u geadviseerd een installatie- en 
verduurzamingsplan te laten overleggen omdat de aanvraag op dat punt 
onvoldoende inzichtelijk was.  
 
Uit de nu toegestuurde tekeningen blijkt dat het plan is aangepast en dat er nog 
maar één (kleiner) dakvenster wordt voorgesteld. Ook is er voorzien in een 
nadere toelichting op het installatie- en isolatieconcept. Hieruit volgt dat de 
aanpassingen ten behoeve een behaaglijk binnenklimaat en verduurzaming zich 
beperken tot de maatregelen die reeds in het plan opgenomen waren. Hiermee is 
voldoende tegemoet gekomen aan mijn eerdere opmerkingen. 
 
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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