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Onze referentie 
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Naam  
 

Adres  Voorstraat 55 
Postcode/plaats  8861BE Harlingen 
Gemeente/provincie  Harlingen; Fryslân; 
Monumentnummer  20696 
 
 
Geacht college, 
 
  
Op 2 november 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 gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  
 
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 is op basis van de tekeningen beoordeeld. Er heeft geen locatiebezoek 
plaatsgevonden. Het pand wordt gesplitst en verbouwd tot 2 appartementen op 
de verdieping en er wordt groot onderhoud gepleegd. De begane grond blijft 
ongewijzigd. Het dak wordt aan de buitenzijde geïsoleerd en de goten worden 
daartoe verbreed. Op tekening lijkt de schoorsteen te worden gehandhaafd. Er 
worden vier dakramen toegevoegd. De grootte van het raam op het voorddakvlak 
is te groot. Het dakvenster op het linker dakvlak ligt te dicht bij de hoekkeper en 
het dakvenster in het rechter dakvlak ligt te dicht bij de dakkapel. Ik adviseer u 
de plaatsing van de drie genoemde dakramen te laten aanpassen. Bij de stukken 
is een asbestinventarisatie gevoegd waaruit duidelijk wordt dat er asbestsanering 
moet plaatsvinden.  
Motivering  
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Er is geen bouwhistorisch onderzoek gevoegd bij de stukken en ook geen foto’s. 
De registeromschrijving geeft geen nadere informatie over eventuele 
monumentale onderdelen in het interieur. In de tekening van het dakdetail wordt 
aangegeven dat de bestaande oud-hollandse pannen worden teruggelegd; dat is 
een belangrijke voorwaarde voor de instandhouding van het aanzicht van het 
monument. Dat geldt ook voor handhaving van de schoorsteen. Het splitsen van 
het pand waarbij twee nieuwe appartementen op de verdieping worden gemaakt 
is een acceptabele wijziging van het monument en biedt zicht op een bestendige 
toekomst.  
 
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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