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Naam  Kasteel Hedel 

Adres  BY Koningin Wilhelminastraat 4a 

Postcode/plaats    

Gemeente/provincie  Maasdriel; Gelderland; 

Monumentnummer  21069 

 

 

Geacht college, 

  

Op 20 november 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.  

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 ruïne van kasteel Hedel wordt gerestaureerd en het park wordt heringericht.  

 

Motivering  

Hartelijk dank voor de prettige samenwerking in de voorfase (schetsontwerp en 

voorlopig en definitief ontwerp) bij de restauratie van de kasteelruïne en de 

herinrichting van het kasteelplein in Hedel. Hier ligt een prima plan om het wat 

sleetse plein een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven. 

Ik heb advies kunnen geven hoe om te gaan met de archeologie ter plekke en ook 

hoe om te gaan met de restauratie van de draagmuur van de voorburcht. 

De adviezen van de regio-archeoloog en de analyse en conclusie van het 

constructiebureau de kan ik geheel onderschrijven.  
 

 

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

1317134 

 

Wel wil ik nog opmerken dat meer rekening moet worden gehouden met het 

verhaal van de geschiedenis van kasteel Hedel, de versterking en het beleefbaar 

maken van de archeologie en de relatie met het historisch Museum Hedel, zoals 

volgens het plan van Buro Lubbers. In het voorlopig en definitief ontwerp komt 

daar te weinig van terug.  
 

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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