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Geacht college, 

 

 

Op 31 oktober 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde 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 met daaraan 

verbonden de volgende voorwaarden:  

 

- De inrichting van de buitenruimte rond de kloostervleugel verdient het te 

worden betrokken bij het karakter van het klooster. Dat betekent een 

samenhangende inrichting die niet nadrukkelijk door tuintjes en parkeerplaatsen 

wordt overheerst.  

- De isolatie van de wanden moet waar de muren dikker dan 40 cm zijn, capilair 

actief zijn om schimmel te voorkomen.  

- De detaillering van de voorzetwanden dient zo te worden aangepast, dat de folie 

niet wordt aangetast wanneer iets aan de voorzetwand zou worden opgehangen.  

- De zonnepanelen kunnen in een zorgvuldiger patroon worden gelegd ten 

behoeve van rustiger en daardoor minder verstorend beeld.  

- De dakramen zijn voorstelbaar mits van een bescheidener formaat. 

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 

 

 

Het plan 

 

Het plan voorziet in de herbestemming van de kloostervleugel van het 

Franciscanerklooster tot appartementen. De kapel die verbonden is aan de 

vleugel, maakt geen onderdeel uit van het plan. Het plan is voor besproken in het 

bouwplanoverleg van het Steunpunt Archeologie en Monumenten op 13 juli jl.  

 

 

Motivering  

 

De neogotische kloostervleugel van het Franciscanerklooster dateert uit 1891 en 

werd ontworpen door de Franciscaner broeder M. Klein. Het klooster is een 

kenmerkend voorbeeld van de Kulturkampfklooster die in die periode met name in 

Limburg, net over de grens met Duitsland, werden gesticht. In Duitsland heerste 

voor kloosters door de strijd tussen staat en kerk een moeizaam 

vestigingsklimaat, waardoor werd uitgeweken naar Nederland.  

De kloostervleugel staat al vele jaren leeg en het voornemen de kloostervleugel 

een nieuwe bestemming te geven, is dan ook toe te juichen. Niet alleen voor de 

buurt maar ook om het gebouw voor verval te behoeden. De voorgestelde functie 

van appartementencomplex, kan zich  goed voegen naar het karakter van het 

gebouw zonder dat al te rigoureuze ingrepen nodig zijn. Aan de voorgevel worden 

de balkons op een passende wijze aan het monument toegevoegd. Ook de nieuwe 

toevoegingen in de kopgevel zijn passend bij het monument.  

Uit de aangeleverde informatie maak ik op dat op de eerste verdieping nog 

oorspronkelijke, waardevolle deuren aanwezig zijn. Voor zover dit niet al in het 

plan is opgenomen, adviseer ik om deze deuren zo veel mogelijk te hergebruiken.  

Zoals in de voorwaarden is aangegeven, vraag ik verder nog aandacht voor de 

uitwerking van de isolatie en de voorzetwanden. En wat het ontwerp betreft 

behoeft de ordening van de zonnepanelen nog aandacht. Met de panelen boven 

de dakramen, levert het legplan een onrustig beeld op. In plaats van cabrio 

dakramen adviseer ik om dakramen toe te passen van een bescheidener formaat 

ten behoeve van het behoud van een gesloten dakvlak. Cabriodakramen zijn daar 

een te verstorende interventie op. Ten slotte wijs ik nog op de omgeving van het 

monument. Met de nadruk op de individuele tuintjes en een groot aantal 

parkeerplaatsen, zou het situationele karakter van het vrijstaande klooster teniet 

gedaan worden. Dit behoeft een samenhangend en op het kloostergebouw 

afgestemd inrichtingsplan.  

 

 

Uitgangspunten 

 

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van 

rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij ‘Uitgangspunten en 

overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten’ en 

‘Binnengevelisolatie van monumenten: dampopen of capilair actief?’ op 

www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl 

 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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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 staatssecretaris 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 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
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