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Geacht college, 

 

Op 9 augustus 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument.1 U heeft mij daartoe de aanvraag 

om een omgevingsvergunning toegezonden. Het gebouw gaat onderdak bieden 

aan enkele woningen en horeca. Naast aanpassingen van het interieur, zal de 

buitenschil gerestaureerd worden en enkele wijzigingen ondergaan. Tevens wordt 

het gebouw technisch en bouwkundig verduurzaamd. Tot slot zal de gedempte 

arm van de Binnendieze onder het voormalige Regentenhuis enkele meters 

uitgegraven en verlengd worden. De herbestemming van het pand staat niet 

opzichtzelf. Het hele gebied ondergaat een aanzienlijke transformatie, inclusief 

het voormalige Groot Gasthuis, het Mariapaviljoen, de oude apotheek, 

regentenwoning en portierswoning. Op de langere termijn zal het parkeergebouw 

aan de Burgemeester Loeffplein verdwijnen en plaats maken voor een 

stedenbouwkundige invulling en nieuwbouw.   
 

Advies  

Centrale vraag is of het plan voldoende rekening houdt met de cultuurhistorische 

waarden van het pand en de direct aangrenzende ruimte. Bij de beoordeling is het 

aanwijzingsbesluit met de registeromschrijving betrokken, evenals de eerder 

ingenomen standpunten in het vooroverleg met de architect en de 

vertegenwoordigers van de gemeentelijke monumentencommissie en de 

gemeente d.d. 15 juni 2022. Tot slot is de ligging van het pand betrokken in de 

afweging (rijksbeschermd stadsgezicht). 

 
1 De juridische grondslag is vastgelegd in artikel 2.26, tweede lid, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van 
het BesluEen it omgevingsrecht (Bor). 

http://www.cultureelerfgoed.nl/


 

 

 

 

 Pagina 2 van 4 

 

Onze referentie 

1302520 

 

 

Het advies is de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, met daaraan 

verbonden het volgende voorschrift:  

•   Het Plan van Aanpak in samenspraak met de afdeling Erfgoed van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch aan te vullen. Deze hoeft niet nogmaals 

aangeboden te worden aan de rijksdienst.  

 

In onderstaande motivering wordt het advies verder toegelicht. 

 

 

Motivering  

1. Behoud en ontwikkeling van een ruimtelijk ontwricht stadsdeel 

Het voormalige Regententenhuis heeft een veelheid aan gezichten en 

stedenbouwkundige aanzichten. Ongetwijfeld het meest charmante en 

sprekende deel van het gebouw is de oostgevel. De veelheid aan 

bouwsporen, de lichte knik in de bouwmassa en de wijze waarop de 

bouwkundige volumes aan, op en welhaast in de Dieze zijn gebouwd, is 

betoverend. Het is een verstilde plek in de oksel van de stad. De overige 

gevels zijn grotendeels aan het zicht onttrokken, licht gehavend, 

gewijzigd of stedenbouwkundig ingekapseld. Het ensemble aan gebouwen 

is in de loop van de tijd losgezongen van de gewijzigde context. In 

combinatie met de restanten van de waterpoort is één ding duidelijk: hier 

stuiten we op de middeleeuwse stad (stadsmuur, poort en het voormalig 

Groot Ziekengasthuis). Het ensemble van gebouwen verhield zich 

functioneel, logistiek en ruimtelijk tot het naastgelegen Groot-

Ziekengasthuis. Dit veranderde aanzienlijk door de schaalsprong van het 

ziekenhuis en de forse stedenbouwkundige ingrepen vanaf de tweede 

helft van de 20ste eeuw. Voor de Middeleeuwse stad een ontwrichtende 

periode. Een wonder dat het ensemble is behouden. Gezien de huidige 

ambities en plannen liggen er tal van kansen met water als integrerend 

gegeven. De gedeelde basisgedachte is hierbij ‘behoud door ontwikkeling’. 

 

2. Ontwikkelingen grenzend aan het Regentenhuis 

Er is op dit moment veel ambitie t.a.v. de plek en de gebouwen. De 

restanten van de 13de eeuwse waterpoort en muur wordt gerestaureerd 

en deels gereconstrueerd. De Binnendieze (Groote Stroom) wordt deels 

weer opengelegd en het Herman Moerkerkplein wordt heringericht. De 

feitelijke adviesvraag richt zich op de herbestemming en verbouwing van 

het ensemble: het rijksmonumentale Regentenhuis en het 

apotheekgebouw (gemeentelijk monument). Tevens worden er twee 

nieuwe gebouwen aan toegevoegd. Voorgaande draagt bij aan het beter 

ontsluiten en beleven van de middeleeuwse stad. Het Regentenhuis gaat 

onderdak bieden aan horeca (eerste bouwlaag) en wonen (tweede 

bouwlaag en kap). De logistieke en ruimtelijke puzzel is op orde. Het 

Regentenhuis is dadelijk grotendeels alzijdig waarneembaar. De gevels 

worden herstelt en krijgen incidenteel eigentijdse gevelopeningen. Het 

plan overtuigd in basis, niet in de laatste plaats door het ontzien van de 

oostgevel. De ‘dakopbouw’ aan de noordzijde steekt eigenwijs door de 

daklijst. Dit incident is bespreekbaar als vingerwijzing naar het 
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oorspronkelijke hijsluik. Het deels nieuwe interieur en de verkaveling 

ontziet op enkele incidenten na de historische delen (waaronder de 

houten constructie). Omwille van de noodzakelijk stijgpunten tussen de 

tweede bouwlaag en het dak, worden enkele historische balken verwijdert 

en/of verplaatst.  

 

3. Het Plan van Aanpak: puntjes op de i 

Bij het plan is een Plan van Aanpak toegevoegd. Deze geeft inzage in de 

werkzaamheden, maar kan nog niet gelezen worden als een volwaardige 

werkomschrijving. Daar is meer scherpte en duiding voor nodig. Enkele 

zaken vallen op in het plan van aanpak. 

a. Er wordt gekozen voor geïsoleerde binnenvoorzetwanden. Het is 

vooralsnog niet duidelijk welke materialen men wil gebruiken, 

noch hoe de opbouw bedacht is. Dit vraagt aandacht in verband 

met de mogelijke bouwfysisiche problemen. Met name ter plaatse 

van de oplegging van de muurbalken. 

b. In het Regentenhuis wordt een nieuwe verdiepingsvloer 

aangebracht om de bestaande vloer te ontlasten. Dit is akkoord.  

c. Het 18de eeuwse plafond wordt voorzichtig gedemonteerd en er 

wordt een brandwerende voorziening aangebracht tegen de 

kinderbinten. Vervolgens wordt het plafond teruggeplaatst. Ook 

deze ingreep is voorstelbaar en akkoord.  

d. Er wordt voor de dakisolatie gekozen voor een Renodek dakplaat. 

Er zijn geen details aangeleverd. Verzoek is dit alsnog te doen.  

 

Het advies is in samenspraak met de afdeling Erfgoed van de gemeente 

het Plan van Aanpak te vervolmaken tot een werkomschrijving. Deze 

hoeft niet nogmaals aan de Rijksdienst voorgelegd te worden. 

 

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande is de conclusie dat het bouwplan voldoende rekening 

houdt met de cultuurhistorische waarden. Het advies is de vergunning te verlenen 

met daaraan verbonden het bovengenoemde voorschrift.  

 

 

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/
mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl


 

 

 

 

 Pagina 4 van 4 

 

Onze referentie 

1302520 

 

 

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. 

 

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, 

 

 

 

 
 

 


