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Geacht college 

Op 2 november 2021 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. 

 

Eerder heb ik u een positief advies uitgebracht ten behoeve van herbestemming 

van de schuur (zaaknummer 1160429) en restauratie van de gladiolenloods 

(zaaknummer 152064). Tevens heb ik over dit plan een preadvies afgegeven. 

 

Advies  

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen op vlak van 

restauratie en herbestemming, met daaraan verbonden de volgende 

voorschriften: 

- Het programma in de stokerij zo aan te passen dat er op een locatie nog de 

roostervloeren (in hoogte) waarneembaar zijn.  

- Isolatiedetails nakijken en aanpassen. 

- Bestek aanvullen en restauratiekwaliteit waarborgen 

 

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning niet te verlenen op vlak van 

terreininrichting en nieuwbouw. Hierbij merk ik op dat de nieuwbouw officieel 

buiten deze aanvraag valt, maar wel grote impact heeft op het rijksmonument. 

Om deze reden is deze in dit advies meegenomen. Hiervoor geef ik graag de 

volgende overwegingen mee: 

- De nieuwbouw in maat en schaal, architectonische uitwerking, kleur en 

materiaal  passend maken bij het monument.  

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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-  Het verbindende gangelement tussen nieuw- en oudbouw in volume 

ondergeschikt maken. 

- Kritisch naar de benodigde ruimten te kijken. Motivatie komt nu voort uit 

functie. Monument leidend laten zijn in programma.   

 

In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. Bij de beoordeling heb ik 

de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 

 

Het plan 

Het voorgestelde plan betreft de herbestemming van de voormalige 

chichoreifabriek tot hotel/restaurant. Op de begane grond worden een lounge, 

restaurant en ontbijtkamer gerealiseerd. In het fabrieksgebouw worden hiernaast 

17 hotelkamers gerealiseerd.  

 

In het terrein wordt een parkeerplaats voor 38 auto’s en ca. 20 fietsen 

voorgesteld. Verder wordt de buitenruimte ingedeeld met terrassen, een 

evenemententerrein en zijn er kruidentuinen en/of moestuinen in het plan 

voorzien.  

 

Buiten deze aanvraag, maar wel aangegeven op tekening staan een geplande 

nieuwbouw met hotelkamers achter het fabrieksgebouw.  

 

Motivering  

Roostervloeren 

De cichoreifabriek had van oorsprong drie roostervloeren, waaronder ovens 

opgestookt werden t.b.v. de droging van de cichorei wortels. In onderhavig plan  

wordt voorgesteld de nog aanwezige vloeren aan de onderzijde te voorzien van 

panlatten met Pvc-folie, om op deze manier de illusie van diepte te creëren. Deze 

aanpak draagt onvoldoende bij aan de beleving van de monumentale waarden en 

komt voort uit het programma. Omdat de vloeren een dermate belangrijke functie 

in de fabriek hadden, is het advies deze plaatselijk in oorspronkelijke vorm te 

behouden zodat deze als zodanig ervaren kan worden. Advies is de nieuwbouw te 

gebruiken om de druk op het monument te verlichten.  

 

Isolatiedetails 

In het plan wordt voorgesteld een vlaswol isolatie aan te brengen met een dikte 

van 150 mm. In de detaillering is geen damp remmende laag getekend, maar wel 

een multiplex plaat toegepast. Dit geeft geen duidelijkheid geeft over het 

gewenste isolatiesysteem. Is hier een capillair actief, dampdicht of dampopen 

systeem gewenst? Dan is herziening van materialen en dikte isolatie te 

overwegen. Is een dampdicht systeem gewenst, dan dient er een dampremmer te 

worden toegepast. Ook bij dit systeem is de dikte van de isolatie te overwegen, 

om condensatie risico’s te beperken. Een dampopen systeem is in dit geval niet 

wenselijk.  

 

Bestek en proefstukken 

Het meegeleverde bestek betreft een goede opzet, maar dient gedeeltelijk te 

worden aangevuld. Diverse posten zijn onvoldoende beschreven waarbij de keuze 

in de uitvoering wordt bepaald. Een voorbeeld is het type nieuwe baksteen. Om 

kwaliteit te waarborgen kijken wij graag mee met de proefstukken.  
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Hiernaast wordt verklaard te werken volgens diverse URL’s. Keuzes hiervan zijn 

niet altijd goed onderbouwd. Een voorbeeld: Houtwerk balkkoppen 

dakconstructie. Op tekening is uitgegaan van 20% vervanging balkkoppen. Het 

bestek gaat uit van een polymeer chemische aanheling, restauratiecategorie 3C 

volgens het URL. Waarom wordt er niet voor een lagere restauratiecategorie 

gekozen? Ons advies is voor uitvoering van de restauratiewerkzaamheden de 

gestelde kwaliteitseisen vast te leggen waarbij uitgegaan wordt van de 

restauratieladder (zoals verklaard in bestek). 

 

Nieuwbouw 

 

Nieuwbouw en volume verbindingselement  

In eerder overleg hebben wij voorgesteld te onderzoeken een nieuwbouw volume 

toe te voegen om de druk op het monument te verlichten. Ten opzichte van de 

eerder voorgelegde  plannen  is de druk op het monument niet (aanzienlijk) 

kleiner geworden. Wel is aan de plannen een schetsmatig plan van een flink 

nieuwbouwvolume toegevoegd.  

 

Het voorgestelde nieuwbouwvolume is in hoogte (nagenoeg) gelijk aan de 

drogerij en langer in lengte. Het beoogde volume staat haaks op de 

kleinschaligheid, die uitgaat van het monument (kleine met elkaar verbonden 

volumes). Het verbindingselement tussen oud en nieuw is in vormgelijkheid 

meegenomen met de nieuwbouw. Ons advies is om de nieuwbouw wat betreft 

maat en schaal ondergeschikt te maken aan het monument. De architectonische 

uitwerking, de detaillering, de kleur en het materiaal passen bij voorkeur bij de 

historische bebouwing, waarbij  uiteraard voor een eigentijdse invulling gekozen 

kan worden.  Advies is het verbindingselement te versmallen, waardoor het raam 

in de buitengevel valt. Het uitwerken van de plannen in een 3D 

simulatie/impressie kan helpen een goede balans in schaalgrootte te vinden.   

 

Benodigde ruimten 

Het schetsplan is een resultaat van een gesprek met marktpartijen. Functie is 

hierin leidend in het plan. Alhoewel wij de noodzaak van een duurzame functie 

onderschrijven, adviseren wij de planvorming op te stellen vanuit het bestaande 

object en haar omgeving.  

 

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. 

 

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. 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
file://///ocw.local/userdata/Homedrive/SLOTBOOM/Data/Proza/EC_proza/c30267072/mailto_omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl
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De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 

 

Adviseur bouwkunde Zeeland en zuidelijk deel Zuid Holland 

Adviseur architectuurhistorisch Goeree Overflakkee 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


