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Geacht college, 

 

  

Op 2 november 2022 heeft u aan mij stukken voorgelegd die zijn ingediend ten 

behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 

indeling van een deel van het Ter Meulenpaviljoen dat onderdeel uitmaakt van het 

als rijksmonument beschermde complex voormalig sanatorium Zonnestraal (het 

Duikerensemble). De in het plan voorgestelde werkzaamheden zijn reeds zonder 

omgevingsvergunning uitgevoerd. U heeft mij gevraagd of de RCE op basis van de 

ingediende stukken een beoordeling van het plan en de ingrepen in het kader van 

de Wabo kan maken. In deze brief geef ik u mijn reactie op uw vraag.  

 

Proces 

De bestaande interne wanden van de haakse vleugel en het middengebied 

(oorspronkelijk de conversatiezaal) van het Ter Meulenpaviljoen zijn volledig 

gesloopt ten behoeve van een nieuwe indeling. De RCE is uitermate geschokt dat 

deze ingrepen zijn uitgevoerd zonder overleg, zonder nader bouwhistorisch 

onderzoek naar het interieur van het Ter Meulenpaviljoen en zonder vergunning. 

Daarnaast heeft de RCE begrepen dat er in de afgelopen periode meer wijzigingen 

in de interieurs van de complexonderdelen van het Duikerensemble zijn 

uitgevoerd zonder overleg en vergunning. De RCE heeft de zorgen over deze gang 

van zaken reeds meerdere keren per mail met de gemeente gedeeld.  

 

Sanatorium Zonnestraal is een topmonument en hoort thuis in het rijtje van 

onmiskenbare meesterwerken van de internationale architectuur van de 20ste 

eeuw. Daarom is in de afgelopen decennia uitzonderlijk veel (rijks)subsidie, 

onderzoek, expertise, tijd en moeite geïnvesteerd in het restaureren en 

revitaliseren van het complex. Met zeer grote zorgvuldigheid is in onderlinge 
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afstemming tussen alle betrokken partijen (eigenaar, architect, rijk, provincie en 

gemeente) gewerkt aan een hoogwaardige restauratie die internationaal 

toonaangevend is geweest voor de aanpak van gebouwd erfgoed uit de periode 

van de ‘Moderne beweging’ (Modern Movement). Het hoofdgebouw, het 

Dresselhuyspaviljoen, het dienstbodenhuis De Koepel, de werkplaatsen en een 

deel van het landschap zijn in ere hersteld. Uitgangspunt hierbij (en zoals met alle 

partijen overeengekomen) was dat het Ter Meulenpaviljoen op termijn 

gerestaureerd zou gaan worden en dat hierbij dezelfde aanpak en criteria 

gehanteerd zouden worden. Dit houdt in dat op basis van nader bouwhistorisch 

onderzoek met waardestelling naar het Ter Meulenpaviljoen een restauratievisie 

opgesteld wordt die in lijn is met de visie op het totale complex. Vervolgens kan 

een plan gemaakt worden voor de restauratie en renovatie ingrepen.  

 

Deze aanpak is bij de reeds uitgevoerde werkzaamheden niet gevolgd. De RCE 

betreurt dit ten zeerste. Door de sloop van de binnenwanden van de haakse 

vleugel en het middendeel is een deel van de bestaande bouwsubstantie 

verdwenen. Hiermee is een belangrijke bron voor het aanvullende bouwhistorisch 

onderzoek en de restauratievisie (gedeeltelijk) verloren gegaan.  

 

Planbeoordeling en benodigde informatie 

Nadat door de gemeente geconstateerd is dat er sloopwerkzaamheden in het 

interieur van de haakse vleugel en het middendeel zijn uitgevoerd, is vervolgens 

door de eigenaar een omgevingsvergunning voor de plannen aangevraagd. Ten 

behoeve van de aanvraag zijn plattegronden en geveltekeningen aangeleverd. 

Deze informatie is niet voldoende voor de RCE om het plan en de ingrepen te 

beoordelen.  

 

Gelet op de uitzonderlijke cultuurhistorische waarde van het Zonnestraal complex 

en de ambities die voor de revitalisatie van het gehele complex zijn geformuleerd 

(en door de huidige eigenaar in een convenant zijn bevestigd) en zijn 

gerealiseerd, zijn nader bouwhistorisch onderzoek met waardestelling en een 

restauratievisie op de aanpak van het Ter Meulenpaviljoen noodzakelijk voor het 

beoordelen van plannen.  

 

Daarnaast is de volgende aanvullende informatie nodig: 

- informatie over de toestand vóór de sloopwerkzaamheden (foto’s, 

tekeningen bestaande toestand en niet de ‘aanwezige’ toestand) 

- tekeningen waarop is aangegeven wat er gesloopt is 

- tekeningen met doorsneden 

- werkomschrijving / bestek  

- beoogde afwerking (materialen, kleuren, vloeren, plafonds) 

- opname van de huidige stand van zaken en de schade die ontstaan is door 

de sloopwerkzaamheden door een partij die bekend is met het 

Duikerensemble en de cultuurhistorische waarde van het ensemble (de 

RCE adviseert om in overleg met de gemeente zowel de 

‘onderzoeksopgave’ als de uitvoerende partij van het onderzoek te 

bepalen) 

 

Tevens is in de aanvraag aangegeven dat wijzigingen voorzien zijn in de 

klimaatinstallaties. Op de geveltekeningen is te zien dat tegen de buitenschil van 

de haakse vleugel en het middendeel diverse airco units voorzien zijn. Het 

plaatsen van dergelijke units in het zicht betekent een aantasting van de beleving 
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van de strakke architectuur van het Ter Meulenpaviljoen. Aanvullende informatie 

over de klimaatmaatregelen en eventuele alternatieve mogelijkheden voor het 

plaatsen van installaties is nodig voor het beoordelen van dit onderdeel van het 

plan.   

 

Graag benadrukt de RCE dat bouwhistorisch onderzoek met waardestelling en 

nader overleg noodzakelijk zijn voor de planvorming én dat conclusies en 

besluiten over het al dan niet verwijderen of wijzigen van interieurelementen 

enkel genomen kunnen worden op basis van onderzoek en overleg.  

 

Overleg 

In de afgelopen decennia hebben eigenaren, architecten, onderzoekers, bouwers, 

groenbeheerders, gemeente, provincie, rijk en talloze experts en belangstellenden 

uit binnen- en buitenland zich gezamenlijk ingezet voor het behoud, de 

restauratie en revitalisatie van het iconische complex Zonnestraal. Bij alle plannen 

voor restauratie en revitalisatie van het complex zijn een zorgvuldige aanpak en 

planvorming gebaseerd op een uitgebreid en diepgaand begrip van het concept 

van Zonnestraal het uitgangspunt geweest. Daarbij is uitdrukkelijk bepaald dat de 

samenhang tussen de verschillende onderdelen van Zonnestraal in stand moet 

blijven.  

 

De RCE overlegt graag op korte termijn met de bevoegde wethouder van uw 

college en de overig inhoudelijk betrokkenen van de gemeente Hilversum op 

welke wijze gemeente en rijk zich gezamenlijk kunnen inzetten om te zorgen dat 

het Ter Meulenpaviljoen in lijn met de zorgvuldige aanpak van de andere 

onderdelen van het complex gerestaureerd en gerevitaliseerd wordt. Zodat in de 

toekomst het Duikerensemble van hoofdgebouw, Dresselhuyspaviljoen en Ter 

Meulenpaviljoen in volle glorie en samenhang beleefd kan worden.   

 

 

 

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 

 
 

 


