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Geacht college, 
  
Op 6 juli 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 niet te verlenen, tenzij aan de 
volgende twee voorwaarden wordt voldaan, en dit wordt vastgelegd in de 
vergunning: 
 

- Het behoud van de ensuite/schuifdeuren in de voorkamer op de begane 
grond, waarvan nu wordt voorgesteld om deze te verwijderen; 

- Het conserveren van de historische afwerklagen achter de nieuwe afwerk- en 
voorzetlagen te behouden ten behoeve van toekomstige onderzoeks- en 
restauratieopgaven.  

 
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  
Het betreft de restauratie en herbestemming van het monument tot kantoor- en 
verblijfsruimten in het voorhuis en opslag en werkplaats in het achterhuis. Voor 
een uitgebreide beschrijving van het plan wordt verwezen naar het preadvies d.d. 
5 oktober 2021 (zie bijlage). Een aantal wijzigingen wordt nu voorgesteld ten 
opzichte van de voor het preadvies ingediende stukken. Het kleurhistorisch 
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onderzoek is aangepast en uitgebreid. De bestaande ventilatieroosters in de 
ramen blijven gehandhaafd. De positie van de schuifdeuren in de voorkamer is 
heroverwogen en komt niet meer terug in de planvorming. Deze worden als 
sierelement in de betreffende ruimte aan de wand bevestigd. De nieuwe kozijnen 
in de schuur zullen niet meer voorzien worden van een roedes. Voor de nieuwe 
doorgang op de verdieping is informatie over de opbouw en detaillering 
toegevoegd. Daarnaast is aanvullende informatie over de te plaatsen 
zonnepanelen toegevoegd aan de stukken.  
 
Motivering  
Op 5 oktober 2021 is reeds positief geadviseerd op het plan in de vorm van een 
preadvies met zaaknummer 1181377. Het ontwerp is zorgvuldig tot stand 
gekomen, waarbij de nieuwe functie en de bestaande waarden van het 
rijksmonument goed in balans zijn. Graag verwijs ik voor de inhoudelijke 
afwegingen en opmerkingen naar dit advies. De nieuwe wijzigingen, zoals 
hierboven beschreven, hebben beperkte invloed op de monumentale waarden, 
met uitzondering van het uitnemen van de ensuite/schuifdeuren in de voorkamer. 
Deze ingreep vormt een aantasting van de monumentale waarde van het pand. 
Het materiaal blijft behouden. Maar als gevolg van het verplaatsen van de deuren 
als decoratief element verliest dit onderdeel van het rijksmonument aan 
betekenis. De algemene insteek van het advies is, gelijk aan het preadvies, nog 
altijd positief, maar onder de voorwaarde dat de ensuite/schuifdeuren op de 
oorspronkelijke positie gehandhaafd blijven.  
 
Met betrekking tot de kleurhistorische verkenning adviseer ik het volgende. Naar 
aanleiding van het preadvies is het kleurhistorisch onderzoek verbeterd en 
verdiept. Hoewel het onderzoek op onderdelen is verbeterd, voldoet dit onderzoek 
niet aan alle vereisten uit de URL. In het plan wordt als uitgangspunt gehanteerd 
dat de huidige situatie wat betreft het schilderwerk (zowel interieur als exterieur) 
wordt geconserveerd en/of overgeschilderd in de huidige kleurstelling. Het is 
spijtig dat er niet voor gekozen is om het kleurhistorisch onderzoek verder uit te 
breiden en te vertalen naar een kleurvoorstel dat bijdraagt aan de monumentale 
waarde van het rijksmonument. Ik ga er van uit dat de oorspronkelijke 
kleurstelling in de huidige situatie niet meer zichtbaar is of reeds overschilderd en 
de bestaande afwerkingen worden behouden onder de nieuwe afwerklagen. Het is 
daarbij van belang om ook tijdens de uitvoering alert te blijven op mogelijk nog 
aanwezige lagen die nu achter moderne betimmeringen of afwerkingen verborgen 
zijn. Ik adviseer daarom als voorwaarde in de vergunning op te nemen de 
historische afwerklagen achter de nieuwe afwerklagen en voorzetwanden te 
behouden ten behoeve van toekomstige onderzoeks- en restauratieopgaven.  
 
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. 
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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 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


