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Gegevens beschermd(e) monument(en) 

Naam   

Adres  Steenwijkerweg 76 

Postcode/plaats  8471LC Wolvega 

Gemeente/provincie  Weststellingwerf; Friesland; 

Monumentnummer  38882, molen de Gooijer 
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Smallepad 5 

3811 MG Amersfoort 

Postbus 1600 

3800 BP Amersfoort 

www.cultureelerfgoed.nl 

 

Contactpersoon 

  

 

  

 

Onze referentie 

164398 

 

Olonummer 

5376803 

 

Bijlagen 

0 

Op 26 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. Bij de beoordeling heb ik 

de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 

 

Het plan 

De molen vertoont een verzakking aan de westzijde. Deze verzakking is 

aangetoond door middel van een point cloud inmeting en tevens is er 

grondonderzoek gedaan aan deze zijde. De oorzaak van de verzakking is gelegen 

in grondsamenstelling. Door de verzakking is er ook sprake van scheefstand van 

het gaande en staande molenwerk met ongelijkmatige slijtage tot gevolg. 

Men wil dit oplossen door het aanbrengen van een fundering op nieuw te boren 

buispalen met een betonnen ringfundering. De molen wordt opgevijzeld en het 

maalwerk wordt weer te lood gesteld. 
In het aangeleverde advies Wieringa (projectnummer 8471_LC_02035 ) wordt 
voorgesteld om de veldmuren te verwijderen en ze weer op te metselen met 

steunberen zoals tot de restauratie van 1990-1991 het geval was. Van deze optie 
is afgezien. 

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

164398 

 

 

Motivering  

Zoals zo veel molens kent ook deze molen een bewogen geschiedenis van 

gebruik, bouw en herbouw en restauratie. De geschiedenis van de molen is in de 

stukken toegelicht. 

Dit plan is voor besproken met de molenspecialist van de RCE. Er is geen verdere 

aanleiding tot 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, 

 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
file://///ocw.local/Userdata/Appdata/SLOTBOOM/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_proza/c25650593/mailto_omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl

