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Geacht college, 
 
Op 3 januari 2023 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) 
van bovengenoemd monument.1 U heeft mij daartoe de aanvraag om een 
omgevingsvergunning toegezonden. 
 
Advies  
Het is te betreuren dat de cultuurhistorische waarde van het interieur deels 
verloren is gegaan door werkzaamheden die zonder de hiervoor vereiste 
omgevingvergunning zijn uitgevoerd. Graag wijs ik erop dat de wijzigingen 
dusdanig ingrijpend zijn dat niet met het plan ingestemd zou zijn. Deze aanvraag 
richt zich echter enkel op het herstel van de schade.  
Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het herstel 
van de reeds aangerichte schade aan het rijksmonument.  
 
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. 
 

 
1 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). 
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Het plan 
Aan u wordt een omgevingsvergunning gevraagd voor het herstel van het zonder 
vergunning gesloopte historisch interieur van het rijksmonument aan de 
Langegracht 51 te Maarssen. De ingrepen zijn uitgevoerd ten behoeve van de 
huidige restaurantfunctie.  
 
Motivering  
Door de gemeente Stichtse Vecht is geconstateerd dat delen van het historische 
interieur van het rijksmonument aan de Langegracht 51 te Maarssen gesloopt 
zijn. Voor deze werkzaamheden is geen vergunning verleend. Deze 
werkzaamheden zijn dus illegaal uitgevoerd en hiermee is een strafbaar feit 
gepleegd. De gemeente heeft verzocht de schade te herstellen voor zover dat 
mogelijk is. De eigenaar staat hier welwillend tegenover.  
 
Op 12 oktober 2021 heeft een bezoek aan het Rijksmonument plaatsgevonden. 
Hierbij waren de eigenaar, de gemeente, Mooisticht als adviseur namens de 
gemeente en de RCE aanwezig. Tijdens dit bezoek is geconstateerd dat met de 
werkzaamheden monumentale waarden van het interieur verloren zijn gegaan. 
Helaas is de schade door het verlies van oorspronkelijk materiaal deels 
onherstelbaar.  
Het herstelplan betreft de restauratie van het rococo stucwerk in de blindnissen 
van de gang en plafond, het schilderwerk van houten lijsten en deuren en tot slot 
de afwerking van gemetselde binnenwanden. Daarnaast betreft het plan het 
aanpassen van het tochtportaal, dat eveneens zonder vergunning geplaatst is.  
 
Tijdens het locatiebezoek is aan de eigenaar meegegeven dat een bouwhistorisch 
onderzoek ten grondslag moet liggen aan restauratie en voorgestelde 
aanpassingen. Ik waardeer het dat de eigenaar dit advies heeft opgevolgd en op  
basis van dit onderzoek het plan voor de herstelwerkzaamheden zijn opgesteld. 
Hieronder volgt een advies per interieuronderdeel. 
 
Entree/ tochtportaal 
Het tochtportaal zal worden verlaagd of voorzien van een glazen plafond. Op deze 
wijze is het monumentale stucwerk van het plafond van de gang over de gehele 
lengte weer zichtbaar. Ik ben positief over deze ingreep.  
 
Plafond gang 
De huidige, nieuwe lichtarmaturen zijn op het stucwerk bevestigd. Deze worden 
door een specialist verwijderd waarna het stucwerk op passende wijze wordt 
hersteld. Ik ben positief over deze ingreep.  
 
Blindnissen gang 
De historische blindnissen zijn geopend. Hierbij is enerzijds oorspronkelijk 
materiaal verloren. Anderzijds is een visuele relatie ontstaan tussen de gang en 
de aangrenzende ruimte, die hier oorspronkelijk niet aanwezig was. Gezien de 
huidige restaurantfunctie is het te overwegen om de openingen te handhaven, 
maar deze niet verder te vergroten. Ik accepteer hiermee dat deze ingreep heeft 
plaatsgevonden daar het historisch materiaal reeds is verdwenen.  
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Muurafwerking 
Het pleisterwerk is inclusief alle aanwezige afwerklagen verwijderd tot op de 
baksteen. Hiermee is, evenals bij het openen van de blindnissen, waardevolle 
informatie over de ontwikkeling van het pand door de tijd heen verloren gegaan. 
Positief is het voorstel de wanden opnieuw te pleisteren met een passend 
materiaal om zo de uitstraling van de ruimte en de onderlinge relaties tussen de 
verschillende interieurelementen te herstellen. Ik adviseer dan ook positief over 
deze ingreep.  
 
Schilderwerk deurlijsten gang 
Hiervoor geldt in enige mate dezelfde problematiek als de wanden. De historische 
afwerklagen zijn helaas weg, maar met het opnieuw schilderen van de deuren 
wordt de eenheid hersteld. Ik adviseer dan ook positief over deze ingreep. 
 
Graag wil ik benadrukken dat ik waardering heb voor de inspanning die de 
eigenaar heeft verricht om tot een positief herstel te komen. Hieraan wil ik echter 
toevoegen dat ik het betreur dat het historisch interieur op deze wijze is 
aangetast. Hiermee is een deel van de cultuurhistorische waarden van het 
rijksmonument verloren gegaan. Indien het voorstel als vergunningsaanvraag was 
ingediend zou niet met het plan zijn ingestemd vanwege de aantasting van de 
monumentale waarde.   
 
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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