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Geacht college, 
 
  
Op 23 december 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:  

- Aanleveren van bestek of werkomschrijving. 
- Aanvullen van het detailboek, o.a. de omgang met gebintstijlen en nieuwe 

betonvloer. 
- Aanleveren van het installatieconcept en uitwerking hiervan in plattegrond 

en doorsnede. 
- Het uitwerken van het plan voor het bakhuisje. 

 
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 
Allereerst is het belangrijk aan te geven dat de RCE verheugd is dat het 
monument, dat in slechte staat verkeerde, een eigenaar heeft gekregen met 
passie voor het agrarisch erfgoed. Dit blijkt niet alleen uit het uitgebreide 
historisch onderzoek dat is uitgevoerd en uit de restauratie, maar ook uit de 
manier waarop het nieuwe gebruik in het bestaande monument wordt ingepast 
met behoud van de historische structuur en afwerking. Diverse urgente 
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werkzaamheden aan de woning zijn in een eerder stadium reeds vergund door uw 
gemeente. Tijdens een locatiebezoek heeft de RCE kennis genomen van het met 
zorg en kwaliteit uitvoeren van deze werkzaamheden. Het noodzakelijke 
ontmantelen van het interieur van de woning bracht ook meer bouwhistorische 
informatie naar voren, die gedocumenteerd is in een aanvulling op het 
bouwhistorisch onderzoek. 
 
De gekozen herbestemming en het ontwerp hiervoor wordt als passend ervaren. 
De boerderij krijgt hiermee weer een nieuwe invulling die bovendien een 
gedeeltelijk publiek toegankelijk karakter zal krijgen. De wens om voor de 
benodigde uitzicht- en daglichtvoorzieningen voor de woningen ‘een groot gebaar’ 
te maken in de noordgevel, is eerder bediscussieerd. Het doorbreken van de 
dakrand met twee grote glasopeningen is in agrarische complexen uit deze 
periode vanuit cultuurhistorische waarde niet direct te verkiezen. Maar tegenover 
deze geconcentreerde ingreep staat een conserverende benadering van de 
overige gevels en het dak, die grotendeels gesloten van karakter blijven (alleen in 
de kopgevel worden enkele openingen toegevoegd).  
Het terugbrengen van de gepotdekselde delen in de noord- en westgevel kunnen 
gezien worden als een visuele reconstructie van de historische gevelafwerking. Ik 
geef in overweging om deze nieuwe houten gevels ook in detaillering licht af te 
laten wijken van de nog ‘originele’ gepotdekselde delen. Bijvoorbeeld door het 
kiezen van een strakkere plankafwerking.   
 
Hieronder maak ik nog enkele opmerkingen die de uitwerking van de plannen 
betreft. Ik adviseer u ten aanzien van deze onderdelen nog informatie op te 
vragen.  
 

  Bestek of restauratievisie 
Met de aangeleverde stukken is het helder welke aanpassingen de aanvrager voor 
ogen heeft. Een restauratievisie of bestek ontbreekt nog en daardoor is er op 
vlakken onduidelijkheid over de toe te passen materialen en afwerking. Uit het 
locatiebezoek is het mij duidelijk dat de interieurschilderingen in de gang van de 
woning worden behouden en eventueel gerestaureerd zullen worden. Uit de 
aanvraag blijkt echter nog niet hoe er met deze schilderingen wordt omgegaan.  
 

  Constructief 
De schuur kent diverse constructieve problemen. Een van de grootste oorzaken is 
het weghalen van constructieonderdelen in het verleden. Deze verbindingen 
worden in het huidige plan weer hersteld, maar het is onduidelijk op welke 
manier. De tekeningen geven de indruk dat dit in hout gebeurt, dit heeft de 
voorkeur.  
 
Rondom de buitenmuren en woningscheidende muur wordt een funderingsstrook 
gerealiseerd. Er wordt geen uitspraak gedaan over het verbinden van de 
bestaande gebintstijlen. Deze staan volgens het bouwhistorisch onderzoek op 
gemetselde poeren. Worden deze in de betonnen vloerschijf constructief 
verankerd? Hoe wordt er omgegaan met de eikenhouten slof die nu nog deels 
zichtbaar is bij enkele gebintstijlen? Ook is het onduidelijk hoe er wordt 
omgegaan met eerdere verstevigingen van de constructie. Denk hierbij aan de 
stalen elementen in de schuur en de betonnen steunberen aan de buitenzijde.  
 

  Verduurzaming 
In het vooroverleg bleek al dat -daar waar het monument het toestaat- een 
duurzaam herbestemmingsplan zou worden ontworpen. Dit zien wij in de 
aanvraag terug en de keuzes in het plan zijn passend. De ruimten zijn zo 
gesitueerd dat er op diverse plaatsen een niet geïsoleerde binnenruimte ontstaat, 
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hetgeen twee voordelen heeft. Deze ruimten worden gebruikt als buffer en de 
schuur blijft in deze ruimten beleefbaar. 
Wat installaties betreft, is de uitwerking van het plan nog niet volledig. De 
geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming is weliswaar inzichtelijk, maar 
andere installaties zijn nog niet uitgewerkt. De RCE is benieuwd naar de keuzes 
die hiervoor worden gemaakt.    
 

  Bakhuis 
Uit de aangeleverde stukken is nog onvoldoende onduidelijk hoe er wordt 
omgegaan met het bakhuis. In de tekeningen staat een  vliesgevel ingetekend 
met een gearceerde ruimte voor een tuinkas. Deze zijn beiden nog niet 
uitgewerkt in de aangeleverde stukken. Ook adviseren wij na te gaan hoe er 
omgegaan kan worden met de schilderingen die nog in het bakhuis aanwezig zijn, 
mede gelet op het extra daglicht dat mogelijk zal binnentreden in deze ruimte.  
 
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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