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Op 24 september 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, tweede 

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 met daaraan 

verbonden de volgende voorschriften:  

 

-Bij de herbouw van het historische bijgebouw uit te gaan van metselwerk (bij 

voorkeur met gebruikmaking van afkomende materiaal) en  

in de architectuur van de uitbreiding geen rieten kap toe te passen.  

 

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 

Het plan betreft een eenvoudig bijgebouw (in het register koetshuis 

genoemd) in de tuin naast de vrijstaande villa, gesitueerd aan de rand 

van Tholen. Vanwege de slechte staat van het bijgebouw en het verlies 

van veel van de kenmerkende detaillering in het verleden, wordt 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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voorgesteld het bijgebouw opnieuw op te trekken. Ten behoeve van het 

gebruik wordt aan de achterzijde een aanvullend volume toegevoegd.  

 

Motivering  

Het bijgebouw wordt herbouwd in een iets groter volume waarbij de 

hoofdkenmerken zoals het zadeldak, gevelindeling en 

metselwerkstructuur wordt overgenomen. In de gevelafwerking wordt 

echter vooral aansluiting gezocht bij de villa, door het toepassen van wit 

pleisterwerk, gemetselde togen boven de gevelopening, etc. De 

uitbreiding aan het bijgebouw daarentegen heeft een geheel eigen 

karakter (open gevels, schoon metselwerk en een rieten kap). Dit zorgt 

voor een hybride geheel dat geen (historische) aansluiting vindt bij de 

historische villa en bovendien met het rijksmonumentale hoofdgebouw 

concurreert.  

 

Ik vind het gelet op de herstelopgave, het verlies van diverse historische 

details en vanwege het feit dat de belangrijkste monumentale waarden 

van het bijgebouw gelegen zijn in de historisch-functionele relatie met het 

hoofdgebouw, acceptabel dat uitgegaan wordt van herbouw van het 

koetshuis. De voorwaarde is wel dat in de nieuwe situatie voldoende 

rekening wordt gehouden met het historische onderscheid tussen de villa 

als hoofdgebouw en het ondergeschikte bijgebouw in een 

landschappelijke tuin.  

 

Om het ondergeschikte karakter van het bijgebouw ten opzichte van de 

villa te handhaven adviseer ik de architectuur van het historische 

bijgebouw nog meer als uitgangspunt te beschouwen door deze in 

metselwerk (bij voorkeur met gebruikmaking van afkomende materiaal) 

uit te voeren en niet in pleisterwerk. Het handhaven van het onderscheid 

tussen villa en bijgebouw verwijst niet alleen naar de historische situatie 

maar sluit ook aan op veel andere voorbeelden waarbij  

koetshuis en villa architectonisch onderscheidend mogen zijn. Mijn advies 

voor het volume waarmee het koetshuis wordt uitgebreid, is om geen 

rieten kap toe te passen. Hiermee is dit nieuwe volume weliswaar 

duidelijk anders, maar de toepassing van een rieten dak sluit niet goed 

aan op het tijdsbeeld en de stijlkenmerken van het bestaande ensemble. 

Ik adviseer concurrentie met het hoofdgebouw door bijgebouwen te 

vermijden.  

 

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. 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/25606226/omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.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 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 

 

adviseur architectuurhistorie 


