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Op 9 januari 2021 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. Het betreft de interne verbouwing van de 

eerste bouwlaag in het voormalige administratiekantoor en broederhuis. Concreet 

zullen de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden:  

 Herstel van de oorspronkelijke gangstructuur; 

 Realiseren eigenstandige woningen (gedeeltelijke herverkaveling van de 

ruimten); 

 Herstel gevelopening voorgevel (van deur naar raam); 

 Aanbrengen dubbele deur in een bestaande gevelopening in de 

achtergevel (niet opgenomen in de huidige bouwaanvraag, maar 

besproken tijdens het locatiebezoek). 

 

Advies  

Centrale vraag is of het plan voldoende rekening houdt met de cultuurhistorische 

waarden van het pand. Bij de beoordeling is het aanwijzingsbesluit met de 

registeromschrijving betrokken. Daarnaast is kennis genomen van de relevante 

planstukken. Tot slot is de feitelijke situatie geïnventariseerd en besproken tijdens 

een locatiebezoek op 23 februari 2021.  

                                                
1 De juridische grondslag is vastgelegd in 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). 

http://www.cultureelerfgoed.nl/


 

 

 

 

 Pagina 2 van 3 

 

Onze referentie 

198160 

 

 

Het advies is de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, met daaraan 

verbonden het volgende voorschrift: 

 Het opnemen van een werkomschrijving en detaillering van de 

gevelopeningen (van deur naar raam in de voorgevel en van raam 

naar deur in de achtergevel).  

 

In onderstaande motivering wordt het advies verder toegelicht. 

 

Motivering  

 Het monument en het nieuwe programma 

Het plan beoogt een geactualiseerd programma te paren aan de 

cultuurhistorische en bouwkundige waarden. Dit is in basis voorstelbaar 

en uitvoerbaar. Geconstateerd is dat het interieur in de loop van de tijd 

grote wijzigingen heeft ondergaan, afhankelijk van de toenmalige 

zorginzichten, wensen en noden. Het huidige plan voegt een nieuwe fase 

toe. Meerwaarde is het herstel van de oorspronkelijke gangstructuur (het 

doorbreken van dichtgezette doorgangen) en het behoud van de 

incidenteel aanwezige inbouwkasten en deuren. Enkele historische deuren 

worden verwijdert omwille van akoestiek en brandveiligheid. De deuren 

zullen opgeslagen worden. Gezien de zeer beperkte interieurwaarde is dit 

navolgbaar. Voorts volgt de herverkaveling van de binnenruimten de 

gevelgeleiding en opbouw van de buitenmuren.  
 

 Wijziging gevelopeningen 

In de buitengevel wordt een dubbele deur omgevormd naar een raam. 

Daarmee wordt de oorspronkelijke situatie teruggebracht. In de 

achtergevel wordt een raam omgebouwd tot dubbele deur. Over beide 

ingrepen is het advies als volgt: 

o Hergebruik oorspronkelijk bouwmateriaal 

Het bouwmateriaal, waaronder de granietendorpel, dat vrijkomt 

bij de ingreep in de achtergevel kan gebruikt worden voor het 

gevelherstel aan de voorzijde. 

o Uitdetailleren gevelopening  

Het advies is de nieuwe gevelopening of het dichten van de 

bestaande opening uit te detailleren in een tekening 1:20 waarop 

het verband goed is uitgetekend met de maatvoering en de 

oplossing met klezoren e.d. Het advies is het metselwerk in te 

boeten.  
 

 Onderhoud voegwerk 

Tijdens het locatiebezoek is gesproken over de mogelijkheden van 

gevelisolatie (spouw). De voorkeur gaat naar ‘capillair actieve’  

isolatiematerialen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is bereid 

hierin verder mee te denken. Het aanbod is deel te nemen aan de verdere 

overleggen met de relevante adviseurs en initiatiefnemer. 
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Conclusie 

Gelet op het voorgaande is de conclusie dat het bouwplan voldoende rekening 

houdt met de cultuurhistorische waarden. Het advies is de bouwvergunning te 

verlenen met het daaraan verbonden voorschrift. 

 

 

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,  

 

 

 

 

 

Adviseur architectuurhistorie Noord-Brabant 
 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/26576994/omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl

