Flitstoets herstelwerk
Onderstaande tekst met voorwaarden voor de aanvraag komt uit bijlage 9.9 van de Nota
Ruimtelijke Kwaliteit. Het aanvraagformulier flitsvergunning zelf volgt op pagina 4.
Inleiding
Herstelwerk aan beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten is in de meeste gevallen
vergunningplichtig, omdat er vaak hak- en/of breekwerk nodig is. Voorstellen die voldoen aan de
regels uit deze regeling kunnen – zonder leges – na vergunningverlening door een medewerker
van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden uitgevoerd. Voordeel van de flitstoets
is dat vrijwel meteen gekeken kan worden of en hoe herstelwerk uitgevoerd kan worden.
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 indien een gebouw bijzondere
historische en of architectonische kwaliteiten heeft. Bijvoorbeeld bijzonder metselwerk, kozijnen/of raamvormen, materiaaltoepassingen of detailleringen. 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 plaatselijk herstelwerk. Verdergaande verbouwwerkzaamheden vallen buiten
deze regeling.
 Gevelreiniging en hydrofoberen vallen buiten deze regeling.
 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.
a. herstel van voeg-, metsel- en/of pleisterwerk,
mits:
 bij vervanging van voegwerk een op het bestaande metselwerk afgestemde
voegmortelsamenstelling wordt toegepast (bijv. mortelcombinaties met schelpkalk);
 dezelfde voegafwerking als bestaand wordt toegepast (bijv. gesneden of geknipt voegwerk);
 inboetwerk met dezelfde metselsteen (hergebruik) of een identieke steen als het overige werk,
wordt uitgevoerd of een metselsteen wordt toegepast die het bestaande werk zoveel als
mogelijk benadert (ter voorkoming van ontsiering van het bestaande gevelmetselwerk);
 hetzelfde metselverband wordt toegepast (bijv. kruis- of staand verband);
 bestaande motieven in het pleisterwerk op dezelfde manier worden teruggebracht (bijv. blok-,
band- en strekmotieven).
b. herstel van houten buitenkozijnen, -ramen, -deuren, -luiken en persiennes
mits:
 plaatselijk herstel of het vervangen van delen tot maximaal 50% van de bouwmassa met
hetzelfde materiaal, en met dezelfde houtzwaarten en houtprofileringen als bestaand wordt
uitgevoerd. Een uitzondering op deze regeling zijn de houten kruiskozijnen en restanten
daarvan. Deze kozijnvorm is nagenoeg uit Middelburg verdwenen. De omvang en de
uitvoering van de herstelwerkzaamheden aan dit kozijntype moet vooraf ter plaatse worden
vastgesteld.
c. herstel van dakgoten (geen onderdeel van de kroonlijst)
mits:
 de bestaande gootbekleding wordt vervangen door zink of koper;
 vervanging van de gootbodem en/of de gootlijst in dezelfde houtsoort, houtzwaarte en houtprofileringen als de bestaande constructie wordt uitgevoerd.
d. herstel van kroonlijsten
mits:
 plaatselijk herstel tot maximaal 50 % van de lijst wordt uitgevoerd met dezelfde houtsoort,
hout- zwaarte en houtprofileringen als bestaand;
 de consoles geheel intact blijven;
 de gootbekleding wordt vervangen door zink of koper.

e. herstel van de bestaande dakbedekking
mits:
 inboeten van dakpannen wordt uitgevoerd met hergebruik van dezelfde historische
dakpannen;
 vervanging van grotere oppervlakten van de bestaande dakbedekking wordt uitgevoerd met
hergebruik van het afkomende materiaal, aangevuld met hetzelfde pantype in dezelfde kleur
(het vervangen van tengels en panlatten en het aanbrengen van een waterdichte, en
ventilerende folie is hierbij inbegrepen);
 identiek metaal (lood, zink of koper) wordt toegepast voor dakvlakken, dakschilden en
wolfeinden als bestaand;
 rieten dakbedekking vervangen wordt door riet in de oorspronkelijke dekkingsdikte en dezelfde
nokafwerking;
 leien dakbedekking vervangen wordt door leien in hetzelfde legpatroon, dezelfde leivorm en
dezelfde kleur als de bestaande leibedekking.
f. herstel van onderdelen van kap- en vloerconstructies (bijv. muurplaten, daksporen,
blokkelen, gebinten, gordingen en balkkoppen)
mits:
 bestaande onderdelen met hout worden versterkt of ondersteund (eventueel in combinatie met
een behandeling tegen houtaantasters met een chemisch preparaat);
 van de totaal aanwezige bouwmassa van de volgende onderdelen van de kap- of de
vloerconstructie niet meer dan 20 % wordt vervangen d.m.v. aanlassen of aangieten
(kunstharsgietmethode):
1. muurplaten;
2. spantbeenvoeten;
3. moerbalkkoppen;
4. flieringen of gordingen;
en dit aanlassen plaatsvindt m.b.v. identieke materialen in de vorm als bestaand en dit
aangieten plaatsvindt tot dezelfde houtzwaarte als bestaand.
 van de totaal aanwezige bouwmassa van de volgende onderdelen in de kapconstructie niet
meer dan 20 % geheel wordt vervangen:
1. daksporen;
2. blokkelen;
en vervanging van deze onderdelen plaatsvindt met dezelfde materialen en in dezelfde vorm
als bestaand. Historische eiken daksporen vormen een uitzondering op deze regeling. Zij zijn
een zeldzaam verschijnsel in de historische kappen in Middelburg. Omvang en
uitvoeringswijze van de herstelwerkzaamheden aan deze dakspoorsoort moet vooraf worden
vastgesteld.
g. herstelwerkzaamheden aan dakkapellen
mits:
 de dakkapel jonger is dan 50 jaar;
 maximaal 50 % van de bouwmassa wordt hersteld en wel met dezelfde materialen, profilering
en vormgeving als bestaand;
 tegen de dakkapel geen aanschrijving loopt.
h. herstel van schoorstenen (buitendaks)
mits:
 consolidatie/rehabilitatie van de schoorsteen plaatsvindt door:
1. herstel van het voeg- en/of pleisterwerk;
2. inboeten met een identieke steen tot 50% van de totale bouwmassa (vervangen van door
roet aangetaste bakstenen);
3. het aanbrengen/herstellen van schoorsteenverankeringen;
4. het aanbrengen/vervangen van loodloketten ter plaatse van de dakdoorbreking;
 bij het buiten gebruik stellen ervan de schoorsteen afgedekt wordt met een:
1. loden/zinken afdekking;
2. specierug;
3. schoorsteenbord (platte afdekking op korte stangen);
4. pannen afdekking.

i. herstel van ankerwerken
mits:
de herstelwerkzaamheden aan de uitwendige ankerwerken zich beperken tot:
1. herplaatsing van de bestaande ankers na reiniging en preventieve roestbehandeling;
2. vervanging van maximaal 50 % van het betreffende anker met identiek materiaal,
profilering en vormgeving als bestaand.
j. herstel van natuursteen
mits:
vooraf afspraken gemaakt worden over het herstel van gebreken aan:
 natuursteen-elementen (bijvoorbeeld: stoeppalen, trappen, gevelplinten, kozijndorpels en
-stijlen, speklagen, gevelafdekkingen, consoles, medaillons, gevelbekledingen etc.);
 natuursteen bestratingen.

Voorbeelden van herstelwerkzaamheden volgens de Flitstoets

Formulier flitsvergunning herstelwerk
Bouwadres
Aanvrager

Naam
Straat + huisnummer
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Status pand

O Rijksmonument
O Gemeentelijk monument
O Pand met voorbescherming

Herstel van:

O voeg-, metsel- en/of pleisterwerk
O houten buitenkozijnen, -ramen, -deuren, -luiken en persiennes
O dakgoten (geen onderdeel van de kroonlijst)
O onderdelen van kap- en vloerconstructies (bijv. muurplaten, daksporen,
blokkelen, gebinten, gordingen en balkkoppen)
O kroonlijsten
O de bestaande dakbedekking
O dakkapellen
O schoorstenen (buitendaks)
O ankerwerken
O natuursteen
O overig, nl……

Onderstaande bijlagen inleveren met dit formulier
Kleurenfoto’s van de bestaande toestand, waaronder detailfoto’s en ev. (detail)tekeningen.
Werkomschrijving:

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.

