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Adres  Kapellestraat 5 
Postcode/plaats  3421CT Oudewater 
Gemeente/provincie  Oudewater; Utrecht; 
Monumentnummer  32026 
 
 
Geacht college, 
 
  
Op 18 november 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 
wijziging(en) van bovengenoemd monument.1 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. 
 
Het plan 
Aan u wordt een omgevingsvergunnnig gevraagd voor het wijzigen van de 
kleurstelling van de eind negentiende-eeuwse winkelpui aan de Kapellestraat 5 te 
Oudewater.  
 

 
1 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). 
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Motivering  
Het rijksmonument met winkelpui, daterend uit 1885, heeft momenteel een 
donkere kleurstelling. Uit het kleurhistorisch onderzoek (Erfgoedzorg, d.d. 26 juli 
2022) is naar voren gekomen dat de winkelpui oorspronkelijk een veel kleurrijker 
voorkomen had. De wens is om de winkelpui weer van deze oorspronkelijke 
kleurstelling te voorzien.  
Het kleurhistorisch onderzoek is gedegen en volgens de kleurhistorische 
richtlijnen uitgevoerd. De bevindingen en aanbevelingen zijn verwerkt in 
voorliggend plan. Ik heb derhalve dan ook geen bezwaren tegen het plan.  
 
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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