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Naam   
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Monumentnummer  40143 

 

 

 

Geacht college, 

 

 

 Pagina 1 van 2 

 

 

 

 

Smallepad 5 

3811 MG Amersfoort 

Postbus 1600 

3800 BP Amersfoort 

www.cultureelerfgoed.nl 

 

Contactpersoon 

  

  

 

Onze referentie 

164633 

 

Olonummer 

5353473 

 

Bijlagen 

0 

Op 12 september 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van 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). 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 initiatiefnemer wil de begane grond van het rijksmonument verbouwen van 
kantoor naar appartement.  

 

Motivering  

Het diepe pand Gamerschestraat 49 telt twee verdiepingen onder een dwars 

zadeldak. Het bestaat uit een voor en achterhuis op een langgerekt kavel. De 

voorgevel is 18e-eeuws, maar vermoedelijk is de rest ouder. Lange tijd was hier 

de slagerij of vleeschhouwerij van Van Steenis gevestigd. Bewoning vond achter 

de winkel en boven op de verdieping plaats. Er bevindt zich nog een gevelreclame 

in de winkelpui.  

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

164633 

 

Nadat de slagerij uit het pand vertrokken is, is de interne structuur van het 

winkelpand sterk gewijzigd. De binnenmuren zijn uitgebroken en er is één lange 

smalle naar achter lopende ruimte ontstaan. Er is een binnenwand geplaatst en 

een betonnen vloer gestort. 

Van het oude interieur is weinig over. Halverwege de rechterzijmuur zit nog een 

bijzondere marmeren nis voor een potkachel. In het plafond zijn nog de oude 

moerbalken met soms nog sleutelstukken aanwezig. Op bepaalde delen is nog de 

binnenmuur zichtbaar. Deze is witgesausd. Tegen de muur zit een houten (niet-

monumentale) lambrisering en in de vensterbank zijn verwarmingscovers 

aangebracht. 

In de voorgevel zit een oude winkeldeur met bovenlicht en een origineel puiraam 

en in de achtergevel zit nog een oud kozijn met schuifraam en een oude deur met 

kiepraam naar de badkamer. 

  

Door de herbestemming van kantoor naar appartement zullen geen monumentale 

waarden aangetast worden of verloren gaan. De plaatsing van een keuken, het 

vernieuwen van de badkamer en het maken van een stenen muur zorgen voor 

meer comfort en voor een betere indeling van de ruimte. Deze ingrepen zijn ook 

reversibel. Uit de stukken blijkt dat de oude ramen en deuren bewaard blijven. 

Voor de glazen deur in de zijmuur zou nog een meer passende deur gewenst zijn. 

Ook het zicht op de moerbalken blijft. De storende radiatoren en lambrisering 

worden verwijderd. 

 

Dit advies ziet nadrukkelijk niet toe op eventuele verduurzamingsmaatregelen 

aangezien hiervan geen stukken bekend zijn. Dit betreft een nieuwe 

adviesaanvraag.  

 

Ik kan akkoord gaan met deze herbestemming en verbouwing. 

 

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 

https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/25659863/omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl

