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Gegevens beschermd(e) monument(en) 

Naam   
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Monumentnummer  35683, molen De Hoop 
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Smallepad 5 

3811 MG Amersfoort 

Postbus 1600 

3800 BP Amersfoort 

www.cultureelerfgoed.nl 

 

Contactpersoon 

  

 

  

 

Onze referentie 

165022 

 

Olonummer 

5441145 

 

Bijlagen 

0 

Op 31 oktober 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. 

Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de 

aanvraag. 

 

Het plan 

Het plan is hoofdzakelijk een onderhoudsplan waarbij die onderdelen die slijtage, 

aantasting of verval laten zien, worden hersteld. Doormiddel van een 

fotorapportage en een bestek wordt het plan inzichtelijk gemaakt. De 

werkzaamheden zullen bestaan uit het vervangen van het rietdek van het 

achtkant inclusief bijbehorend timmerwerk. Herstel aan het gaande werk, met 

name vervangen kammen. De molen zal geheel geschilderd worden en geheel 

maalvaardig opgeleverd worden. 

Voor de aanpak wordt uitgegaan van de stappen van de restauratieladder. De 

uitwerking voor dit herstel is als volgt: voor de restauratie is ervoor gekozen om 

zoveel mogelijk de stap actief conserveren te volgen. Wanneer dit niet mogelijk 

zal zijn omdat het onderdeel onherstelbaar beschadigd is, dan zal stap 3a 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Onze referentie 

165022 

 

(kopiëren) worden gevolgd waarbij detaillering, profilering en materiaal hetzelfde 

zal blijven. Zeer beperkt zal stap 3b worden gevolgd. Stap 3a wordt toegepast bij 

het vervangen van het rietdek en bij het vervangen van de kammen 
 

Motivering  

Ik herken de getoonde gebreken en noodzakelijke herstellingen. De aanpak 

middels de restauratieladder juich ik toe. Deze maakt de keuzes inzichtelijk. Voor 

meer informatie over de restauratieladder verwijs ik u naar de website van  

ERM https://www.stichtingerm.nl/restauratieladder. 

Ik ga er vanuit dat bij het schilderwerk de bestaande kleuren worden toegepast. 

Dit plan geeft geen aanleiding voor verdere opmerkingen. 

 

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. 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
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