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Geacht college, 
 
Op 12 juli 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. Op 28 september zijn 
aanvullende en aangepaste stukken gedeeld.  
 
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 
Dit tweebeukige houten huis is momenteel in zeer slechte staat. De fundering 
vertoont al lange tijd gebreken en veel houten onderdelen zijn in matige of 
slechte staat. Na funderingsherstel (in afstemming met RCE in een separate 
vergunningsaanvraag reeds vergund), zal de tweede projectfase bestaan uit een 
ingrijpende restauratie (waarbij het monument grotendeels wordt gedemonteerd) 
en transformatie tot één woonhuis.   
 

http://www.cultureelerfgoed.nl
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Motivering  
Voorliggend plan is tot stand gekomen na intensief contact tussen indiener, 
gemeente en de RCE (o.a. tijdens gezamenlijk locatiebezoek op 30 augustus j.l.). 
In dit proces zijn de plannen verschillende malen verfijnd en aangevuld. 
 
Gezien de huidige onderhoudsstaat zijn vergaande herstelwerkzaamheden 
noodzakelijk. De ingediende planuitwerking toont dat - voor zowel exterieur als 
interieur- wordt ingezet op behoud en hergebruik van monumentale onderdelen.  
 
In gezamenlijkheid is gekeken waar zou moeten worden ingezet op behoud van 
de huidige vormgeving en waar ruimte is voor door eigenaar gewenste 
(historiserende) aanpassingen.  
 
Hier is naar mijn overtuiging een gebalanceerd plan uit voorgekomen. Het 
schotwerk met pilasters en makelaar in de voorgevel blijft behouden. Maar gezien 
de beperkte bouwkwaliteit en onderhoudsstaat van grote delen van de huidige 
bouwschil is wel ruimte gegeven voor aanpassingen in ramen en deuren. Hierbij 
wordt aan huidige posities van gevelopeningen vastgehouden. In het dak worden 
in totaal drie dakkapellen (van bescheiden omvang en met een beperkte impact 
op het beeld) toegevoegd. Intern komen oude afwerkingen weer in het zicht.  
 
Samenvattend zie ik in voorliggend plan een ingrijpende, doch verantwoorde 
aanpak. Het monument krijgt een toekomst waarin historische onderdelen worden 
gekoesterd en zullen blijven spreken. Ik adviseer de gevraagde vergunning dan 
ook 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. 
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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, 
 
 
 
 
 


