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Contactpersoon 

l 

 

Onze referentie 

162656 

 

Olonummer 

 

 

Bijlagen 

0 

Op 15 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.  

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 herbouw van de schuur. 

 

Motivering  

De schuur maakt onderdeel uit van een als rijksmonument beschermd boerderij 

complex dat onder aan de dijk Middelblok gelegen is.  

 

Vanwege gebrek aan onderhoud is de schuur in dusdanig slechte staat geraakt 

dat deze gedeeltelijk is ingestort.  

In augustus 2017 is de RCE ter plaatse geweest. Bij dit bezoek is afgesproken dat 

er nader onderzoek gedaan zou worden naar de cultuurhistorische waarde van de 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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schuur en de overgebleven onderdelen en dat er een herstelplan voor de schuur 

gemaakt zou worden.  

Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘Schuur Middelblok 39 - Bouwhistorisch en 

bouwtechnisch onderzoek’ d.d. 19 juli 2019. Naar aanleiding van een aanvullend 

locatiebezoek in juli 2019 en het bouwhistorisch rapport heeft de RCE u op 2 

oktober 2019 onder nummer 126362 laten weten dat het betreffende monument 

algemeen belang vertegenwoordigt en dat de status ‘rijksmonument’ niet in het 

geding is, ook niet nu de schuur slechte staat verkeert en herbouwd moet 

worden. In die brief heeft de RCE ook de verschillende aanbevelingen voor 

restauratie en rehabilitatie van de schuur uit het bouwhistorische rapport 

onderschreven. 

 

In maart 2020 is het uiteindelijk plan voor herbouw met de RCE besproken. De 

RCE heeft per mail op 29 april 2020 positief gereageerd op de herbouwplannen. 

Voor de volledigheid verwijs ik hierbij naar deze mail.  

Uitgangspunt van het plan is om zoveel mogelijk materiaal te behouden en 

opnieuw te gebruiken bij de herbouw. De vorm van de schuur zal niet wijzigen. 

Wel zal de schuur een nieuwe betonnen fundering krijgen aangezien de bestaande 

fundering niet gebruikt kan worden om de schuur weer op te bouwen. In dit geval 

bestaat hier geen bezwaar tegen.  

 

Onderhavige adviesaanvraag betreft de uiteindelijke definitieve aanvraag voor 

een omgevingsvergunning voor de herbouw van de schuur. Het ingediende plan is 

conform de plannen die in maart zijn voorgelegd en waarop de RCE reeds in 

positieve zin gereageerd heeft. 

 

Het plan is nauwkeurig en zorgvuldig uitgewerkt. Het verheugt mij dat de schuur, 

na de vele jaren waarin het monument in deplorabele staat verkeert heeft, weer 

in ere hersteld zal worden. Hiermee keert een stukje agrarische geschiedenis van 

de Krimpenerwaard weer terug. Ik adviseer u om de omgevingsvergunning 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 minister 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. 

 

 

 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/25495227/omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl
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De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 

 

adviseur architectuurhistorie 

 

 

 

 

 


