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Naam  Huis Schinnen of ter Borgh 

Adres  Heisterbrug 121 

Postcode/plaats  6365CC Schinnen 

Gemeente/provincie  Beekdaelen; Limburg; 

Monumentnummer  33357 

 

 

Geacht college, 

 

Op 5 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.  

 

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 en aanvullend zijn 

toegezonden op  22 november jl. 

 

Het plan 

Het plan voorziet naast onderhoudswerkzaamheden in het herinrichten van enkele 

vertrekken zodat deze geschikt zijn als logies en voor bijeenkomsten. Het huidige 

plan maakt onderdeel uit van een groter project, waarvan recentelijk al een deel 

is uitgevoerd en nog een deel in voorbereiding is.  

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Motivering  

Huis Ter Borgh, of Huis Schinnen is een carré hoeve die is opgetrokken uit 

baksteen en wordt omgeven door een achttiende-eeuwse gracht. Aan de 

binnenplaats is een uitgebouwd kapelletje zichtbaar. Naast de hoeve bevindt zich 

de middeleeuwse burchtheuvel. De voornamelijk uit de zeventiende eeuw 

daterende hoeve is in opzet gaaf bewaard. 

 
De voorgestelde wijzigingen hebben alleen betrekking op het interieur, waarbij de 

interne structuur nauwelijks wordt gewijzigd. Het exterieur, met een hoog 

monumentale waarde, blijft in principe ongemoeid.  

Alhoewel uit het plan een zorgvuldige aanpak blijkt, vragen wij, wellicht ten 

overvloede, aandacht voor het feit dat het te isoleren dak iets verhoogd wordt. Dit 

vraagt om zorgvuldige detaillering bij de aansluitingen aan bestaande onderdelen 

als daken, muurbeëindigingen en schoorstenen. 

 

 

 

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’ en 

‘Binnengevelisolatie’ 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, 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl

