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Olonummer 
 
 
Onze referentie 
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Bijlagen 
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Naam  
 

Adres  Van Klaverweijdeweg 17 
Postcode/plaats  2355AA Hoogmade 
Gemeente/provincie  Kaag en Braassem; Zuid-Holland; 
Monumentnummer  39530 
 
 
Geacht college, 
 
Op 10 februari 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. 
Op 20 september 2022 en 22 november 2022 heb ik aangepaste plannen 
ontvangen.  
Op 29 september 2022 is in het kader van het Erfgoedspreekuur gezamenlijk met 
een afgevaardigde van de Centrale Erfgoedcommissie van Dorp, Stad en Land 
(DSL) een bezoek ter plaatse gebracht.  
 
Advies  
Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  
Ik verwijs u voor de inhoud van het advies met bijbehorende voorwaarden naar 
het advies van de Centrale Erfgoedcommissie van Dorp, Stad en Land van 16 
december 2022.  
 
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 plan betreft het splitsen en verbouwen van de boerderij tot 2 afzonderlijke 
woningen en het verbouwen van het zomerhuis tot een mantelzorgwoning.  
 
Motivering  

http://www.cultureelerfgoed.nl
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Ten behoeve van beoordeling van het plan is op 29 september 2022 in het kader 
van het Erfgoedspreekuur gezamenlijk met een afgevaardigde van de Centrale 
Erfgoedcommissie van Dorp, Stad en Land een bezoek ter plaatse gebracht.  
Bij dit bezoek is afgesproken dat beide adviesorganen een gezamenlijk advies 
uitbrengen. Op 13 oktober 2022 heeft DSL het schriftelijke advies aan u gestuurd. 
Ik heb u op 8 november 2022 per mail laten weten dat de RCE het advies zoals 
geformuleerd door DSL onderschrijft. 
Naar aanleiding van het advies is het plan aangepast. De ingrijpende 
werkzaamheden aan de fundering, zoals voorgesteld in het eerste plan, zijn 
komen te vervallen omdat de noodzaak voor deze ingrijpende wijziging (nog) niet 
is aangetoond.  
Op 16 december 2022 heeft u van DSL een aangepast advies ontvangen. Dit 
betreft een positief advies met voorwaarden. Ik onderschrijf dit advies en de 
gestelde voorwaarden.  
 
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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