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Geacht college, 

 

  

Op 14 oktober 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. Eerder heb ik 

op 11 augustus 2021 al een pre-advies uitgebracht. Met de werkgroep zijn we 

meerdere malen op het terrein geweest. 

 

Advies  

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan 

verbonden de volgende voorschriften:  

 

-  Opstellen van een goed onderhoudsplan, met budget inclusief water geven; 

-  Monitoring van gebruik van park om te zien wat wel/ niet met her 

rijksmonument kan; 

 

Wij blijven graag betrokken bij de ontwerpopgaves rond villa en chalet en het 

parkeren. 

 

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 

Het Park Brakkenstein wordt hersteld, waarbij een nieuw hek wordt geplaatst, een 

nieuw groenplan wordt gerealiseerd en nieuwe paden worden aangelegd. 

 

Motivering  

Hartelijk dank voor een prettige samenwerking inzake het herstelplan voor Park 

Brakkenstein. Op verschillende momenten heb ik advies kunnen geven en hieruit 

is een definitief ontwerp voortgekomen wat nu ter toetsing voor ligt.  

 

Het plan betreft het opknappen van het verwaarloosde park, om de monumentale 

waarden passend bij het landgoed te herstellen en om het park meer 

toekomstbestendig te maken. Onder andere worden een aantal bomenlanen 

vervangen en hersteld, de bosvakken vernieuwd, nieuw meubilair aangebracht, 

de entrees aangepakt met nieuwe poorten en hekwerken en de paden vernieuwd. 

Op de kruispunten van de lanen worden hardstenen tegels aangebracht en ook 

wordt kunst in het park opgesteld. De inrichting en het gebruik rond de villa en 

het chalet alsmede de plannen voor het parkeren volgen. Dit zijn nog 

ontwerpopgaves, waar we graag bij betrokken blijven. 

 

Ik kan met dit definitieve ontwerp geheel instemmen. De analyse van de 

historische en huidige situatie uitmondend in een omschrijving van de 

problematiek en in streefbeelden en een visie voor de toekomst van het park zijn 

zeer overtuigend. Het aanpakken van de bomenlanen is noodzakelijk nu de 

conditie van veel beuken slecht is. De gefaseerde herplant met linden zorgt 

ervoor dat de lanen behouden blijven als herkenbaar structurerend element van 

het park en de bomen klimaatbestendiger zijn. 

 

Een goed onderhoudsplan met budget, inclusief water geven is noodzakelijk om 

de kwaliteit van de bomen en de groeimogelijkheden te garanderen en het 

monumentale park op langere termijn in stand te houden. 

 

Een van de aannames is dat het park een intensief gebruik wel aankan. Dit wordt 

nergens gestaafd. Aan de ene kant wil je veel bezoekers, aan de andere kant wil 

je ook de monumentale uitstraling behouden.  

Ik adviseer om structureel te bezien welke impact het gebruik en de evenementen 

hebben op de uitstraling en kwaliteit van het park. Dan kan besloten worden om 

het aantal evenementen en de intensiteit uit te breiden of terug te schroeven. Dit 

kan ook schelen in de toekomstige onderhouds- en beheerkosten. 

 

 

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. 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl
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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, 

 

 

 
 

 

 
 

 


