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Olonummer 
 
 
Onze referentie 
1306339 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam  Schoolgebouw voormalig klooster Mariahof 
Adres  Geldersestraat 24 
Postcode/plaats  6136 AT / Overhoven   
Gemeente/provincie  Sittard-Geleen 
Monumentnummer  521570 (onderdeel van complex 521568) 
 
 
Geacht college, 
 
  
Op 11 juli 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. 
In onderstaande motivering licht ik dit nader toe.  
 
 
Het plan 
Het plan voorziet in de restauratie en herbestemming van het voormalige 
schoolgebouw aan de Geldersestraat 24. Het maakt onderdeel uit van het 
complex Mariahof.  
 
 
Motivering  
In het voortraject is zeer zorgvuldig met het ontwikkelen van de plannen 
omgegaan. Ook de RCE is meerdere malen betrokken geweest. Het plan is in 
2021 drie maal in het bouwplan overleg in Roermond  besproken. Het plan waar 
nu advies op wordt gevraagd is een verdere uitwerking op basis van dit proces.  
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Het ontwerp ten behoeve van de herbestemming past bij het karakter van het 
complex. 
Mede ter advisering omtrent de toe te passen duurzaamheidsmaatregelen, 
adviseer ik u de RCE tijdens de uitvoering betrokken te houden.  
 
 
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’ op 
www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl 
 
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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