Flitstoets Interieur
Onderstaande tekst met voorwaarden voor de aanvraag komt uit bijlage 9.8 van de Nota
Ruimtelijke Kwaliteit. Het aanvraagformulier flitsvergunning zelf volgt op pagina 3.
Bouwkundige veranderingen aan de binnenzijde van beschermde rijks- en gemeentelijke
monumenten zijn in sommige gevallen vergunningplichtig. Zeker wanneer daar hak- en breekwerk
aan te pas komt. De Flitstoets Interieur is van toepassing op veranderingen in het interieur van een
beschermd monument waarbij beperkte hak- en breekwerkzaamheden plaatsvinden.
Voorstellen die voldoen aan de voorwaarden uit deze regeling kunnen –zonder leges- na
goedkeuring door een medewerker van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden
uitgevoerd.
Steeds zal per geval worden beoordeeld of de voorgenomen uitvoering past binnen deze regeling,
of dat er sprake is van een specifieke situatie of van onvoorziene omstandigheden waardoor niet
met een flitstoets kan worden volstaan. Dat kan het geval zijn bij topmonumenten (zie bijlage 4) of
indien een gebouw zodanige historische kwaliteiten (bijvoorbeeld bijzondere interieuronderdelen,
zoals betimmeringen, plafonds, vloeren, schouwen en binnenmuren) bezit, dat het wijzigen van het
interieur volgens de maximale grenzen van deze regeling deze specifieke kwaliteiten teniet doet of
verstoort. Plannen die niet voldoen aan deze regeling, zullen worden voorgelegd aan het
Sneltoetsteam of het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit.
Algemeen






Deze regeling geldt niet voor de Middelburgse topmonumenten (zie bijlage 4).
Uitgangspunt is behoud van alle onderdelen van het gebouw die al aanwezig waren op het
moment waarop het gebouw als beschermd monument is aangewezen. De Flitsvergunning
heeft dus alleen betrekking op interieuronderdelen die daarna zijn aangebracht, bijvoorbeeld
een later ingebouwde keuken of badkamer, systeemplafonds, binnenwanden, betimmeringen
en schilderwerk. Van deze regeling kan alleen gebruik worden gemaakt als er geen
monumentale onderdelen worden beschadigd.
De flitsvergunning is een volwaardige omgevingsvergunning en wordt dus ook gepubliceerd in
de Faam. Belanghebbenden kunnen tegen uw plan bezwaar indienen. Wij adviseren u
daarom om vooraf uw plannen met uw buren te bespreken.

Onderdelen die binnen deze regeling vallen:
 Het plaatsen van sanitair;
 Het plaatsen van keukens en inbouwapparatuur;
 Vervangen van tegelwerk;
 Vervangen van pleisterwerk;
 Het (ver)plaatsen en/of het nieuw aanbrengen van binnenwanden en binnendeuren;
 Het vervangen van plafonds van zachtboard, hardboard of gips of systeemplafonds;
 Het vervangen van betimmeringen van zachtboard, hardboard of gipsplaat;
 Het vervangen van vloerafwerkingen, bijvoorbeeld parket, tegels of laminaat, linoleum;
 Het vervangen van vloerdelen;
 Het vervangen en aanbrengen van riolering;
 Het aanbrengen van nieuwe riolering;
 Het vervangen van ventilatie- en schoorsteenkanalen, mits het leidingverloop gelijk blijft;
 Het aanbrengen van elektravoorzieningen en meterkast;
 Het slopen en/of het aanbrengen van schouwen;
 Het slopen en/of aanbrengen van inbouwkasten;
 Het aanbrengen van binnenzonweringen.
Let op!
 Voor het verwijderen van (kleine hoeveelheden) asbest en/of het verwijderen van meer dan
10m3 sloopafval is een afzonderlijke sloopmelding noodzakelijk (denk aan het
asbestinventarisatie rapport!).
 Deze regeling is niet bedoeld voor het veranderen van de historische indeling, het veranderen
van de draagconstructie of het aanbrengen van verandering in de brandscheidingen van een
beschermd monument.

Voorbeelden van interieurwijzigingen met beperkte hak- en breekwerkzaamheden

Plaatsen van nieuwe keuken

Verwijderen zachtboard plafonds

Reversibel geplaatste binnendeur

Vervangen pleisterwerk

Vervangen tegelwerk

Formulier flitsvergunning interieur
Bouwadres
Aanvrager

Naam
Straat + huisnummer
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Status pand

O Rijksmonument
O Gemeentelijk monument
O Overige panden gelegen binnen de beschermde stadsgezichten
(Binnenstad en Noordweg)

Werkomschrijving:

Onderstaande bijlagen inleveren met dit formulier
Kleurenfoto’s van de betreffende interieuronderdelen.
Formulieren zijn verkrijgbaar aan de balie of digitaal: www.middelburg.nl, klik op: “Wonen en
Verbouwen” -> “(Ver)bouw en onderhoud” -> “Aanvraag- en flitsformulieren bouwen en wonen”.
U kunt dit formulier met de foto’s, detailtekeningen en de werkomschrijving per post sturen naar
Gemeente Middelburg, afdeling Vergunningverlening en Handhaving, Postbus 6000, 4330 LA
Middelburg of digitaal naar info@middelburg.nl.

