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Bijlagen 

0 

Op 10 februari 2021 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. 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. Een locatiebezoek heeft 

plaatsgevonden.  

 

Het plan 

Het plan heeft betrekking op een aantal aanpassingen aan het hoofdgebouw van 

Landgoed De Wiersse. Aan de oostzijde van het huis wordt een nieuwe entree 

gerealiseerd, waar zich nu een venster bevindt. Aan de westzijde wordt een deur 

verplaatst naar zijn oorspronkelijke plek.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Motivering  

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken richting de eigenaar voor de 

zorgvuldige planvorming. In de aanvraag zijn de plannen goed inzichtelijk 

gemaakt met een toelichting, beeldmateriaal en uitgewerkte tekeningen van de 

bestaande en nieuwe toestand. Tijdens een locatiebezoek in augustus 2019 is de 

opgave bekeken en zijn enkele aandachtspunten benoemd. Tussentijdse 

afstemmingsmomenten hebben geleid tot de uitwerking van het voorliggende 

plan. Mijn eerdere adviezen zijn hierbij opgevolgd. Ik kan daarom instemmen met 

het plan.  

 

Voor de nieuwe entree aan de oostzijde wordt een bestaand venster vervangen 

door een deuropening. De borstwering van metselwerk verdwijnt. Vanwege de 

vloerconstructie van de bovengelegen entreehal heeft de tegelvestibule in het 

benedenhuis een verlaagd plafond. Door deze beperking is het noodzakelijk om 

de nieuwe deur naar buiten draaiend te maken. Hiervoor wordt de stoep 

aangepast met een extra trede. Voor de vormgeving van de nieuwe entreedeur is 

aangesloten bij de deur van de dienstentree aan de westzijde. In het interieur 

worden tegels onder het huidige raam gedemonteerd en opgeslagen in het depot 

van het landgoed. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een specialist 

met betrekking tot historische tegels.  

 

In de huidige situatie moeten personeel en bezoekers nog door de 

privévertrekken van de bewoners om in het landgoedkantoor in het benedenhuis 

te komen. Met deze ingreep wordt een passende en representatieve entree 

gerealiseerd voor het landgoedkantoor. De monumentale tegelvestibule wordt nu 

meer toegankelijk en krijgt een passende nieuwe functie als ontvangstruimte voor 

bezoekers. De tegelvestibule bestaat uit verschillende zeldzame tegeltableaus die 

zijn aangekocht door Victor de Stuers. Tijdens de aanbouw in de jaren 1921-1925 

zijn de tegels hier geplaatst door zijn dochter Alice de Stuers.  

 

Aan de westzijde van het huis worden een venster en deur gewisseld van positie. 

Deze situatie is gewijzigd in de jaren zestig. Met het huidige plan wordt 

teruggegaan naar de situatie van omstreeks 1925.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/26954258/mailto_omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.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 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 

 

 

Adviseur Architectuurhistorie 


