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Geacht college, 
 
  
Op 7 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 gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  
In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. 
 
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 
In de huidige situatie bevindt zich op de begane grond een archiefruimte met op 
de verdieping daarboven woonruimte. Het voorstel is om ook de begane grond 
een woonfunctie te geven en zo twee appartementen in het pand te realiseren. 
Hiertoe wordt een nieuwe entreedeur in de voorgevel voorgesteld (gezien 
historische foto’s zat hier vroeger ook een deur) en een nieuwe interne trap van 
de begane grond naar de eerste verdieping geplaatst.   
Voorts wordt het afdakje ter plaatse van de patio gesloopt en de tuinmuur 
verlaagd en is daar een nieuwe buitenruimte voorzien. Hier komt een extra deur 
in de achtergevel van het voorhuis (ter plaatse van huidige vierkante raampje).   
Het zadeldakje van het lagere deel aan de achterzijde wordt gesloopt en in plaats 
daarvan wordt een plat dak met een dakterras gerealiseerd. Om dit te kunnen 

http://www.cultureelerfgoed.nl


 
 
 
 

 Pagina 2 van 2 

Onze referentie 

1296791 
 

bereiken wordt een nieuwe buitendeur toegevoegd in de achtergevel van het 
voorhuis. 
Teven worden maatregelen ter verduurzaming van het monument voorgesteld. Zo 
worden vloeren, gevels, dak en vensters geïsoleerd. 
 
Motivering  
Met het verbouwen van het monument tot twee appartementen kan worden 
ingestemd. De inwendige structuur van het monument wordt voldoende 
gerespecteerd en de monumentale waarden van de interieurafwerking zijn 
beperkt. De nieuwe deur in de voorgevel stuit niet op bezwaar omdat deze zal 
worden aangebracht op een plaats waar voorheen een deur aanwezig was. 
De wijze waarop de verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd, zoals de 
vensters die met gelaagd glas worden geïsoleerd, is in verhouding tot de 
monumentale waarden acceptabel. 
Met de sloop van het zadeldakje aan het lagere deel aan de achterzijde van het 
pand gaan beperkt monumentale waarden verloren. Het is op zich niet een heel 
bijzonder dakje, maar het maakt onderdeel uit van het traditionele 
dakenlandschap van het beschermd stadsgezicht. Door vervanging van dergelijke 
dakjes door dakterrassen wordt het historisch karakter van het dakenlandschap 
telkens iets aangetast. 
Omdat tegen dit plan geen overwegende bezwaren bestaan vanuit het oogpunt 
van monumentenzorg adviseer ik u de vergunning te verlenen. 
 
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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