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Naam  
 

Adres  Marktplein 2 
Postcode/plaats  4524 JR Sluis (Sint Anna ter Muiden) 
Gemeente/provincie  Sluis/Zeeland 
Monumentnummer        33948 
 
 
Geacht college, 
 
Op 26 januari 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 met daaraan 
verbonden de volgende voorschriften:  

  Bij het moderniseren van de keuken en het vervangen van installaties (en 
bijbehorende leidingenwerk) rekening houden met de aanwezige 
interieurwaarden.  

  Uitgaan van partieel herstel van de draaiende delen van de vensters in de 
achtergevel.  

 
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 het verwijderen van een deel van het interieur van de kleine 
woning ten behoeve van het moderniseren van badkamer, toilet en keuken. 
Daarnaast wordt de regenpijp aan de voorgevel iets naar onderen verlengd. Van 
twee vensters in de achtergevel worden de draaiende delen hersteld of 
vervangen. In het laatste geval worden de ramen ook voorzien van isolatieglas. 
Voor het saneren van asbest uit het monument is eerder een reguliere 
vergunningaanvraag doorlopen.  
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Motivering  
De wijzigingen vinden plaats aan een van de gaaf bewaarde oude huisjes in het 
hart van St . Anna ter Muiden. Het eenvoudige pand met achttiende en 
negentiende-eeuwse kenmerken is belangrijk voor het bebouwingsbeeld in het 
rijksbeschermde stadsgezicht. 
 
De aanpassingen ten behoeve van het wooncomfort zijn slechts beperkt 
inzichtelijk. Zo ontbreken foto’s van het interieur, wordt het voorgestelde 
isolatieglas niet gespecificeerd en is het niet duidelijk wat de bouwkundige staat is 
van de te vervangen draairamen.  
 
In het beschermde stadsgezicht speelt ook het achtergevelbeeld een rol. Het is 
daarom positief dat de buitenvoorzetramen verdwijnen. Voor het overige stel ik 
de volgende werkwijze voor: ga bij de draairamen uit van herstel als de 
bouwkundige staat dit toelaat. Indien herstel niet meer zinvol is, kunnen de 
vensters worden vernieuwd in de bestaande maatvoering en materialisering. Ik ga 
ervan uit dat de kozijnen en de uitvoering van de vensterbanken (interieur en 
exterieur) niet wijzigen. Het toepassen van dun isolatieglas is denkbaar, maar 
waarschijnlijk is het toepassen van een binnen voorzetraam hier een betere 
keuze. Voor meer informatie wijs ik op de brochure Historische vensters isoleren, 
die u kunt vinden op www.cultureelerfgoed.nl .  
 
Met de aanpassingen aan de kleine badkamer en het toilet gaan geen historische 
waarden verloren. Het is van belang dat bij het eventueel vervangen van 
leidingen of afvoeren zorgvuldig te werk wordt gegaan, zodat schade aan wanden 
en vloeren vermeden wordt.  
 
De algemene voorwaarde bij de aanpassingen aan bovengenoemde ruimten en de 
keuken is dat rekening worden gehouden met de (restanten) van historisch 
tegelwerk die zich op verschillende plaatsen in het monument bevinden. In de 
keuken is wellicht het uitnemen en herleggen van een deel van de tegels een 
optie.  
 
Ik wijs er verder op dat het niet nodig hoeft te zijn om het aanwezige oude 
aanrechtblad volledig te verwijderen. Het is over het algemeen heel goed mogelijk 
om een terrazzo aanrechtblad schoon te laten maken of te laten repareren. 
Wanneer het blad hoger zou worden geplaatst, eventueel op een nieuwe 
onderbouw, zou dit bovendien tegemoet komen aan de genoemde wensen ten 
aanzien van het praktische gebruik.  
 
Uitgangspunten 
Voor meer informatie over de uitgangspunten waarop dit advies is gebaseerd, wijs 
ik op de ‘Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene 
rijksmonumenten’ op www.cultureelerfgoed.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, 
 
 
 
 
 


