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Geacht college, 
 
Op 11 oktober 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.  
 
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 herenhuis uit 1879, dat later ook in gebruik is geweest als onder andere 
huishoud-landbouwschool en kantoor, wordt verbouwd tot zes wooneenheden. 
Een aantal van de voorgestelde werkzaamheden en wijzigingen is reeds 
uitgevoerd.  
 
Motivering  
De verbouwing tot appartementen omvat onder meer het wijzigen van de interne 
indeling, die in het verleden al veranderd is. De nog oorspronkelijke kamers 
houden hun royale omvang die kenmerkend is voor dit aanzienlijke herenhuis. De 
lange gang op de verdieping komt ruimtelijk en als ontsluitingsstructuur te 
vervallen omdat deze zone wordt benut voor keuken en sanitair. Dit heeft echter 
als voordeel dat de kamers op deze verdieping niet worden opgedeeld. Er wordt 
een lift voor algemeen gebruik en trappen binnen enkele wooneenheden 
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toegevoegd. Deze hebben geen grote aantasting van bijvoorbeeld plafonds of 
balklagen tot gevolg. Historische binnendeuren worden behouden, maar (deels) 
verplaatst binnen het monument. Stucplafonds blijven in principe in het zicht, 
maar voor ernstig aangetaste plafonds zal -als in de bestaande toestand- gekozen 
worden voor behoud achter een nieuw verlaagd plafond. Het bestaande 
appartement op de zolder wijzigt niet. Aan de achtergevel wordt een 
verandaoverkapping gereconstrueerd en deuren conform de historische situatie 
teruggebracht. Verder omvat het plan herstelwerkzaamheden aan gevels en dak. 
In de kap worden dakramen geplaatst. Aan de voorzijde krijgen deze een 
ruitvorm zoals de oorspronkelijke daklichten.  
Het is positief dat voor de opwekking van zonne-energie, wat bijdragen kan aan 
een duurzaam gebruik van het monument, hoofdzakelijk het recentere bijgebouw 
wordt benut en het beeldbepalende dak van het rijksmonument ontzien wordt.  
 
Gelet op bovenstaande stel ik vast dat de nog aanwezige historische afwerking en 
opzet grotendeels bewaard blijft en dat voor aanpassingen voor het nieuwe 
gebruik wordt aangesloten op het historische ontwerp. Mijn advies luidt daarom 
positief.  
 
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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