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Amendement 
 
Raadsvoorstel: Agendapunt 9: Vaststelling Erfgoednota 
 
 
Raadsvergadering : 12 februari 2013 
 
De raad van de gemeente Staphorst in vergadering bijeen op 12 februari 2013 
 
Overwegende dat: 

 In de Erfgoednota bijlage 2 [uitgangspunten voor uitvoeringsvoorschriften, pag.53 t/m 
57] is opgenomen. 

 Het onderscheid in bescherming tussen gemeentelijke en rijksmonumenten ook in 
deze bijlage tot uitdrukking moet komen. 

 Duurzame maatregelen [bijv. isolerende beglazing en zonnepanelen] meer ruimte 
moeten krijgen in deze bijlage. 

 
Wijzigt het besluit of de verordening behorend bij het raadsvoorstel Vaststelling 
Erfgoednota, als volgt: 
De bijlage 2 van de Erfgoednota vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst: 
 
Bijlage 2. Erfgoednota. 
 
Uitgangspunten voor uitvoeringsvoorschriften.  
Voor het wijzigen van rijks- en gemeentelijke monumenten is een omgevingsvergunning 
nodig. 
Dit met uitzondering van de werkzaamheden die in het kader van Modernisering 
Monumentenzorg zijn vrijgesteld. 
 
Bij wijzigingen aan rijksmonumenten is het beleid dat uitsluitend vervangen wordt wat 
bouwtechnisch noodzakelijk is. Wanneer vervanging noodzakelijk is, mag dat met gebruik 
van hetzelfde materiaal in dezelfde uitvoering. 
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn in restauratiemethoden, technieken of 
materiaaltoepassingen kunnen deze ingebracht worden en na goedkeuring van het 
bevoegde orgaan ook toegepast worden.  
 
Dakbedekking gemeentelijke monumenten in het beschermd gezicht. 
Voor de dakbedekking van gemeentelijke monumenten heeft behoud van het oorspronkelijke 
materiaal, of vervanging door hetzelfde materiaal de voorkeur. In de gemeente Staphorst 
mag gebruik gemaakt worden van een afwijkend materiaal, mits het riet of dakpannen 
betreft. 
 
Dakbedekking, riet. 
Het rietdekkerswerk dient bij voorkeur met inlands riet te worden uitgevoerd. Vervanging 
door kunstriet is vanwege brandveiligheid en onderhoud ook toegestaan. Het kunstriet dient 
zoveel mogelijk op natuurriet te lijken. Dit betekent extra aandacht voor detaillering van 
kunststoppels bij de dakrand en het op een natuurlijke wijze afronden van hoeken. 
 
Dakbedekking pannen [of van riet naar pannen]. 
Voor het toepassen van dakpannen of het vervangen van riet door dakpannen moet een 
historisch passend dakpantype en –kleur gebruikt worden. Glanzende dakpannen zijn niet 
toegestaan. 
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Rijksmonumenten.  
Kozijnen. 
Het vervangen van houten onderdelen dient op historisch verantwoorde wijze te worden 
uitgevoerd. De oorspronkelijke detaillering, vormgeving en indeling is het uitgangspunt. 
 
Isoleren van het dak. 
Voor het isoleren van het dak worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. 
Van binnenuit; isoleren tussen de sporen. 
Van buitenaf; zo dun mogelijk pakket zodat de historische [aansluit]detaillering van gevels en 
dak gehandhaafd blijft. 
 
Isoleren van gevels. 
Voor het isoleren van de gevels worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. 
Van binnenuit door plaatsen van voorzetwanden [geen kalkzandsteen]. 
De ingrepen zijn reversibel. 
Historische waardevolle wandafwerking blijft behouden door rekening te houden met plaats 
van bevestigingen. Behoud van historische detaillering.  
 
Isoleren van vensters. 
Voor het isoleren van vensters worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. 
Historisch waardevolle vensters behouden. Historische detaillering en materiaal handhaven. 
Isolerende beglazing toepassen die past in historische detaillering. Kierdichting altijd 
toegestaan. 
Roeden tussen dubbele beglazing zijn niet toegestaan. Houten roeden met historische 
detaillering bevestigd op dubbele beglazing zijn toegestaan. 
 
Isoleren van vloeren 
Voor het isoleren van vloeren worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. 
Historisch waardevolle vloerafwerkingen of vloerconstructies behouden [tegelvloer, 
troggewelven] 
Nieuwe vloerconstructie mogelijk indien deze vrijgehouden is van oorspronkelijke 
constructie. 
 
Gemeentelijke monumenten [beschermde deel].  
Kozijnen. 
Het vervangen van houten onderdelen dient op historisch verantwoorde wijze te worden 
uitgevoerd, bij voorkeur in hout. 
Vervanging door kunststof of aluminium is echter ook toegestaan. In beide gevallen dient de 
oorspronkelijke detaillering, vormgeving en indeling als uitgangspunt te dienen. De 
vervangende houten of kunststof onderdelen moeten dezelfde zwaarte en profilering 
uitstralen als de bestaande. In het geval van roedeverdeling is het gebruik van plakroeden 
tussen de dubbele beglazing niet toegestaan. 
 
Isoleren van het dak. 
Voor het isoleren van het dak worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. 
Van binnenuit; isoleren tussen de sporen. 
Van buitenaf; zo dun mogelijk pakket zodat de historische [aansluit]detaillering van gevels en 
dak gehandhaafd blijft. 
 
Isoleren van gevels 
Voor het isoleren van de gevels worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. 
Van binnenuit met behoud van historische detaillering in de buitengevels. 
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Isoleren van vensters. 
Voor het isoleren van vensters worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. 
Historisch waardevolle vensters behouden. Historische detaillering en materiaal handhaven. 
Isolerende beglazing toepassen die past in historische detaillering. Kierdichting altijd 
toegestaan. 
Roeden tussen dubbele beglazing zijn niet toegestaan. Houten roeden met historische 
detaillering bevestigd op dubbele beglazing zijn toegestaan. 
 
Plaatsen zonnepanelen en zonnecollectoren. 
Voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren in het beschermd gezicht en op of 
bij monumenten is een omgevingsvergunning nodig waarbij de volgende uitgangspunten 
worden gehanteerd. 
Plaatsing moet technisch haalbaar zijn en de brandveiligheid gegarandeerd. 
Bij voorkeur niet zichtbaar vanaf de openbare weg [stegen zijn niet openbaar]. 
Zoveel mogelijk plaatsing op bijgebouwen. 
Indien plaatsing op bijgebouw niet mogelijk is dan op het hoofdgebouw, direct onder de nok 
van he dak in gesloten vakken in een ononderbroken rechthoekige vorm. 
In geval van boerderij; vanaf de baander, niet op het voorhuis. 
Plaatsing onder dezelfde helling als het dakvlak. 
Plaatsing aan de gevels is niet toegestaan. 
Plaatsing op het erf mogelijk, achter de voorgevel rooilijn passend in de erfinrichting. 
In geval van woningsplitsing, één plan voor het gehele dak of een plan dat reeds 
gerealiseerd is, is richtinggevend bij uitbreiding van panelen of collectoren. 
Bij plaatsing op hoofdgebouwen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg is verdiepte 
uitvoering in het dakvlak verplicht [niet erop]. Uitvoering in een donker frame [niet glimmend]. 
 
Noot: 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft aangegeven pas met deze uitgangspunten 
voor het plaatsen van zonnepanelen en –collectoren op of bij rijksmonumenten in te 
stemmen na toetsing ervan in de praktijk middels veldonderzoek. 
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