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Bijlagen 

0 

Op 10 februari 2021 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 te verlenen met daaraan 

verbonden de volgende voorschriften:  

o Vind een adequate oplossing voor de parkeerdruk op het terrein bij 

grotere evenementen 

o Draag zorg voor het open karakter van de tent, m.a.w. zonder gebouwde 

elementen daaronder of ernaast 

 

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 

De locatie van de aanvraag om een tentachtige constructie te bouwen behoort bij 

het koetshuis behorend bij Landgoed De Oldhorst. 

Sinds 2020 is het koetshuis in gebruik als vergader- en feestlocatie voor max 35 

personen, op basis van een tijdelijke omgevingsvergunning tot 21 januari 2030.  

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Met behoud van bos en natuur is ten noorden van het koetshuis een 

parkeervoorziening gerealiseerd met 40 parkeerplaatsen. 

De directe omgeving bestaat uit agrarisch gebied en bos, afgewisseld met 

burgerwoningen. Aan de zuidzijde grenst het gebied van het koetshuis aan het 

hoofdhuis van het landgoed (nr. 415) 

. 

Het verzoek is voor de zelfde periode van 10 jaar een tent van 150 m² te mogen 

bouwen die gebruikt wordt in de maanden maart tot december, ter uitbreiding 

van de horeca- en evenementenfunctie. Het gaat dan om bijeenkomsten als 

bruiloften, vieringen van verjaardagen en jubilea, buitenvergaderingen en 

incidenteel kerkdiensten. 

Uitgangspunt is maximaal  150 personen binnen en buiten tegelijkertijd. 

 

Het tentdoek meet 10 bij 15 meter steunend op palen, met een hoogte van 

maximaal 4,5 meter en  aan de zijkanten een maximale hoogte van 3 meter.  

Het geheel heeft een open karakter. 

 

 

Motivering  

De tentfunctie is een uitbreiding van de huidige bijeenkomstfunctie en schaadt de 

woonfunctie en bedrijfsfunctie van het koetshuis niet. 

De tent staat op ruime afstand van het koetshuis en stoort de ruimtelijke en 

architectonische beleving van dit huis niet. 

Ook staat zij op ruime afstand van het hoofdhuis, dat zich 30 meter zuidelijker 

bevindt, met een bosperceel er tussen. 

Het open karakter van de tent dient onaangetast te zijn; wanneer bouwsels onder 

de tent worden gezet wordt dit karakter te niet gedaan. Dit zelfde geldt voor 

eventuele aan te hangen zijwanden. De ruimtelijkheid van het terrein kan alleen 

gewaarborgd zijn wanneer men onder de constructie door kan kijken. 

Ik kan slechts instemmen met de tent wanneer de openheid gewaarborgd blijft.  

 

Er ontstaat een grotere druk op de parkeervoorziening; bij grotere bijeenkomsten 

zal de huidige omvang van de parkeerplaatsen niet voldoende zijn. Risico is dat 

langs de smalle toegangsweg geparkeerd gaat worden. Dit doet afbreuk aan de 

kwaliteit van de omgeving. 

 

De cultuurhistorische waarden van het koetshuis worden voldoende gerespecteerd 

en deze worden niet verstoord of aangetast. 

De aantasting van de omgeving is sterk afhankelijk van de druk die op de 

buitenfunctie zal worden gelegd. In piektijden worden problemen voorzien. 

 

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/
file://///ocw.local/userdata/Homedrive/Mnanh/Data/Proza/EC_proza/c27263265/omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl
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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 


