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Geacht college, 
 
  
Op 9 september 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 vergunning niet te verlenen, om de volgende redenen: 
 

- de voorgestelde sloop van onderdelen met een hoge monumentale 
waarde (de bergkast en de meidenkamers op zolder); 

- het verlies van de beleving van de ruimte van de zaal links achter als 
gevolg van de voorgestelde opdeling in twee appartementen; 

- onbekende monumentale waarde van het plafond van de zaal linksachter 
en de ruimte onder kap in appartement 5; 

- het verlies van de herkenbaarheid van de ruimte als gevolg van de 
doorbraak tussen woonkamer en keuken in appartement 2; 

- het ontbreken van stukken ter verduidelijking van de wijze van 
verduurzamen, verwarmen en ventileren; 

- het ontbreken van stukken ter verduidelijking van de restauratiekwaliteit 
en/of het conserveren van de onderdelen met een hoge monumentale 
waarde.  

 
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. 
 

http://www.cultureelerfgoed.nl
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Het plan 
De aanvraag betreft de herbestemming, restauratie en verduurzaming van het 
pand.  
 
Motivering  
Op 6 juli 2021 is reeds een preadvies aan u verstrekt. Ten bate van de 
voorliggende aanvraag zijn de volgende stukken ingediend: 
 

- Plattegronden, gevels, doorsneden, details en situatietekeningen van de 
bestaande en nieuwe situatie d.d. april 2022; 

- Slooptekeningen d.d. september 2022; 
- DUMO-advies d.d. juli 2020; 
- Bouwhistorisch onderzoek d.d. 2021. 

 
Herbestemming 
Het is positief dat het pand door middel van herbestemming tot appartementen 
een nieuwe functie krijgt. Het voorgestelde plan heeft vooralsnog echter te grote 
gevolgen voor de monumentale waarde van het rijksmonument. Het advies is om 
het plan op onderdelen te wijzigen en aan te vullen en opnieuw voor advies voor 
te leggen. Voor het gewijzigde plan geef ik de volgende aandachtspunten mee: 
 
Voorgesteld wordt om de bergkast (ruimte 0.17), de meidenkamers en de 
indeling op de tweede verdieping en de zolderverdieping te slopen. Deze 
onderdelen zijn aangemerkt in het bouwhistorisch onderzoek als onderdelen met 
een hoge monumentale waarde, onder andere vanwege de gaafheid. Het 
verwijderen van deze onderdelen is dan ook een te groot verlies. Het advies is 
deze onderdelen te behouden en bij voorkeur te benutten in het licht van de 
nieuwe bestemming.      
 
Voorgesteld wordt om de oorspronkelijke open ruimte van de zaal links achter op 
te delen in twee appartementen. De bestaande ruimte van deze zaal is reeds 
opgedeeld waarmee de beleving van de ruimte verloren is gegaan. Deze waarde 
kan, in het licht van de herbestemming, worden hersteld. Het advies is het plan 
op dit onderdeel te wijzigen bijvoorbeeld door het programma te verlichten.  
 
Gebleken is daarnaast dat een zeer hoog, getoogd plafond aanwezig is boven de 
nu opgedeelde en verlaagde ruimte van de zaal links achter. De afwerkingen in de 
rest van het gebouw maken aannemelijk dat dit plafond rijk versierd en 
waardevol kan zijn. Ook deze waarde is niet benut in het licht van de 
herbestemming. De voorgestelde gewijzigde indeling is daarmee geen 
verslechtering maar ook geen verbetering van de monumentale waarde . Het 
advies is deze (verdwenen) waarde meer te benutten dan wel te conserveren voor 
een volgende herbestemming. Te allen tijde is het van belang dat na de sloop van 
de huidige inbouw de monumentale waarde van de zaal goed wordt 
gedocumenteerd en de afwerking voldoende wordt geconserveerd om verder 
verval te voorkomen. 
 
Met de herbestemming van de zolderruimte waar nu appartement 5 wordt 
voorgesteld is er geen wezenlijk verlies van monumentale waarden. De open 
ruimte op zolder was een ongedeelde functionele ruimte die een minder groter 
waarde vertegenwoordigt dan de open representatieve ruimten van bijvoorbeeld 
de zalen. Wel van belang is op welke wijze deze indeling wordt ingepast in de 
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karakteristiek van deze zolder. Dit is niet uit de stukken op te maken, ook gezien 
de ruimte niet toegankelijk was tijdens het bouwhistorisch onderzoek. Ik adviseer 
u dit inzichtelijk te maken.  
 
In het preadvies is geadviseerd om de inbouw van keuken en badkamer e.d. in de 
grote zaal rechts achter (waar nu het kunstenaarsatelier zich bevindt) zodanig als 
lage ‘doos in doos’-constructie vorm te geven, dat het gehele plafond / de 
omvang van de ruimte beleefbaar blijft. Uit de ingediende stukken kan ik niet 
opmaken of aan dit advies gehoor is gegeven. Ik adviseer u dit nader inzichtelijk 
te maken.  
 
In de hooggewaardeerde wand tussen de woonkamer en de keuken in 
appartement 2 wordt een doorbraak gemaakt. De omvang van de doorbraak is 
niet duidelijk uit de stukken op te maken, evenals het eventuele behoud van de 
aanzet van de wand boven de doorbraak. Het maken van een doorbraak op deze 
plek is mogelijk, maar ik adviseer u de doorbraak zowel in hoogte als breedte te 
beperken tot de maat van een dubbele deur, om de historische structuur op deze 
plek niet overmatig aan te tasten. 
 
Verduurzaming 
In het aangeleverde DUMO-advies worden verschillende opties benoemd op het 
gebied van installaties en bouwkundige maatregelen die bij kunnen dragen aan 
een efficiënte verduurzaming van het pand. Ik kan mij in principe vinden in de 
uitgangspunten van dit rapport. Echter, in het rapport wordt alleen een overzicht 
gegeven van potentiële mogelijkheden. Het rapport geeft geen inzicht in de 
uiteindelijk gemaakte keuzes, en de samenhang tussen de verschillende 
verduurzamingsmaatregelen. Uit de ingediende bouwkundige details wordt de 
wijze waarop de gevels en het dak worden geïsoleerd, incl. de kritieke 
aansluitingen en de omgang met monumentale interieuronderdelen voldoende 
duidelijk. Uit de stukken blijkt echter niet voor welk installatieconcept is gekozen, 
en welke consequenties de installaties en het bijbehorende verloop van kanalen 
en leidingen hebben voor de monumentale waarden van het pand, ook gezien het 
waardevolle interieur. Ik adviseer u de gemaakte keuzes te verduidelijken, en het 
DUMO-advies aan te vullen met een onderbouwing en uitwerking van het 
installatieconcept, in samenhang met de gekozen bouwkundige maatregelen. 
Vooruitlopend op het verduidelijken van het installatieconcept adviseer ik om de 
spouw achter de voorzetwanden te laten vervallen gezien deze niet lijkt te worden 
geventileerd, of te onderbouwen op welke wijze deze spouw wordt geventileerd. 
 
Restauratiekwaliteit  
Op basis van de aangeleverde stukken is het niet mogelijk om de 
restauratiekwaliteit van het plan te beoordelen. Onduidelijk is welke visie er is op 
de restauratie, restauratieve werkzaamheden plaatsvinden, waar deze 
plaatsvinden en op welke wijze deze worden uitgevoerd. Om de 
restauratiekwaliteit van het plan goed te kunnen beoordelen, ontvang ik graag de 
volgende stukken (overeenkomstig hetgeen eerder aangegeven in het preadvies 
d.d. 6 juli 2021). Het document Restauratievisie en ontwerp (URL 1001) - 
Stichting ERM kan hierbij behulpzaam zijn. 
 

- Een restauratievisie met een ruimteboek, met werkomschrijving, 
inspectie/gebrekentekeningen en detailtekeningen, waarin wordt 
vastgelegd wat er per ruimte aan historische onderdelen en afwerkingen 

https://www.stichtingerm.nl/kennis-richtlijnen/url1001
https://www.stichtingerm.nl/kennis-richtlijnen/url1001
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aanwezig is, wat de waarden daarvan zijn en op welke wijze met deze 
onderdelen wordt omgegaan. Hier is reeds om gevraagd in het preadvies; 

- Het pand heeft zeer rijke historische interieurafwerkingen uit de bouwtijd, 
waarvan een deel zich in en groot deel zich buiten het directe zicht achter 
wanden, betimmeringen en verlaagde plafonds bevindt. Onduidelijk is in 
hoeverre deze interieurafwerkingen worden hersteld en eventueel 
opnieuw in het zicht worden gebracht. Indien dit het geval is, is het 
belangrijk dat er nader onderzoek wordt gedaan naar deze afwerkingen. 
Het gaat bij de afwerkingen niet alleen om kleuronderzoek naar de 
verflagen (in- en exterieur), maar ook andere afwerkingen zoals 
(sjabloon)schilderingen, behangsels met betengeling, opgeplakte knipsels, 
kranten, stuclijsten, stuc- en papieren plafonds en dergelijke. Indien 
herstel en/of opnieuw in het zicht brengen van historische 
afwerkingslagen geen onderdeel uitmaakt van het plan, dient in de 
stukken verduidelijkt en geborgd te worden op welke wijze de historische 
afwerkingslagen geconserveerd worden, zodat deze voor de toekomst 
behouden blijven.   
 

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, 
 
 
 
 
 
 

http://www.cultureelerfgoed.nl
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