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Geacht college, 
 
  
Op 17 augustus 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. Op 2 november 
2022 heeft u mij een gewijzigd plan toegezonden. 
 
Advies  
Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  
In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. 

http://www.cultureelerfgoed.nl
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Het plan 
Het monument maakt onderdeel uit van het complex met monumentnummer 
513895. Het is gebouwd als woonhuis en heeft daarna de functie van kantoor 
gekregen. Het zal worden gerenoveerd en verbouwd tot vier appartementen. 
 
Motivering  
Het plan is na overleg met uw Bureau Monumenten, de commissie welstand en 
monumenten en overleg van het Bureau Monumenten met de RCE aangepast. De 
meest ingrijpende wijzigingen zijn uit het plan gehaald. 
Met het op 2 november 2022 door u toegezonden plan kan vanuit het oogpunt 
van monumentenzorg worden ingestemd omdat de monumentale waarden 
voldoende blijven gerespecteerd.  
 
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 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, 
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