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Geacht college, 
 
  
Op 7 september 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 niet te verlenen.  
Vervolgens benoem ik de benodigde aanpassingen die tot een positief advies 
kunnen leiden.  
 
Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik 
de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 
 
Het plan 
De aanvraag heeft betrekking op een algehele en ingrijpende verbouwing van het 
interieur van het kerkgebouw met als doel een toekomstbestendig gebouw te 
realiseren. Hoewel in de aanvraag niet wordt ingegaan op het programma van 
eisen hiervoor en ook geen toekomstvisie voor het kerkgebouw beschreven is, 
kan uit de feitelijke aanpassingen worden afgeleid dat er behoefte is aan een 
gebouw dat duurzamer te gebruiken is, beter toegankelijk is en meer gelegenheid 
biedt voor ontmoeting en niet-religieus gebruik (evenementen). Het plan omvat 
onder meer het vervangen van de verwarmingsinstallatie, het verwijderen van de 
jongste banken (1953) uit het middendeel van de kerk, het deels laten staan, 
deels verplaatsen naar het balkon en deels verwijderen van de oudste banken 
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(16e eeuw) en het aanpassen, waaronder demontabel maken, van meubelstukken 
zoals het doophek. De bestaande houten en natuurstenen vloerafwerking wordt 
vervangen door een kunststof vloer met houtstructuur en een keramische 
randafwerking. In de nieuwe vloer komen vier te herleggen grafstenen en enkele 
oude natuursteen tegels terug. In het midden van de kerk komen stoelen ter 
vervanging van de banken. Het plan omvat verder het vernieuwen van technische 
installaties, verbeteren van multimediale voorzieningen en aanpassingen aan 
sanitair, pantryvoorzieningen en de consistorie.  
 
Motivering 
Om kerkelijke monumenten geschikt te maken voor aanvullend gebruik of een 
geheel nieuwe functie zijn soms ingrijpende aanpassingen nodig. Plannen die 
bijdragen aan de toekomstige instandhouding en een waardevol gebruik en 
bovendien goed rekening houden met de cultuurhistorische en maatschappelijke 
betekenis van de kerken, kan ik ondersteunen. De cultuurhistorische betekenis 
van de koepelkerk gebouwd in de jaren 1596-1607 is specifiek. Die betekenis is 
onder meer gelegen in de historische en stedenbouwkundige relatie met 
Willemstad en als vroegste voor de protestantse eredienst gebouwde kerk in de 
Noordelijke Nederlanden. De kerk is in 1950 uitgebrand, maar bij de restauratie in 
1950-1953 is het met nieuw ontworpen en met van elders afkomstige 17e-eeuwse 
interieurelementen weer tot een samenhangend geheel gerestaureerd. Aan de 
bestaande afwerking en elementen kan daarom toch, op enkele uitzonderingen 
na, een positieve tot hoge monumentwaarde worden toegekend.  
 
In het mij voorgelegde plan zie ik het belang van het bestaande kerkinterieur nog 
niet goed meegewogen. Ik kan de inhoud van de bouwhistorische notitie 
(Bouwadvies dd. 5-11-2021), waaruit een lagere waardering volgt, niet 
onderschrijven en merk ook op dat deze notitie niet voldoet aan de Richtlijnen 
voor bouwhistorisch onderzoek. Ik sta overigens zeker niet negatief tegenover het 
aanpassen van het interieur waarbij meer ruimte voor ontmoeting wordt 
gecreëerd en een flexibeler gebruik wordt gefaciliteerd. Dit geldt ook voor het 
verbeteren of vervangen van verouderde installaties. Maar wanneer dit gebeurt in 
de mate van het voorgelegde plan, gaat veel van de bestaande samenhang van 
het interieur van de oude protestantse kerk verloren. Dat deze betekenis voor de 
toekomst van de kerk ook van belang is, bijvoorbeeld vanuit toeristisch oogpunt, 
mis ik bijvoorbeeld in de afwegingen. De toepassing van kunststof vloerafwerking 
betekent bovendien een verarming. De aanpassingen aan het meubilair om deze 
demontabel te maken en te verkleinen en tijdelijk op te slaan, zijn ingrijpend en 
zouden vragen om meer uitwerking en toelichting (werkomschrijving, werkwijze 
timmerman, omstandigheden tijdens opslag).  
 
Ik adviseer daarom de gevraagde vergunning niet op basis van de voorgelegde 
plannen te verlenen. De RCE draagt echter graag met advies bij aan een 
aanpassing van de plannen om met behoud van de bijzondere betekenissen het 
door de kerk gewenste toekomstbestendig monument te realiseren. Zoals reeds 
met uw gemeente besproken ben ik graag bereid hierover met u en de kerkelijke 
gemeente op locatie van gedachten te wisselen  
 
 
 
Uitgangspunten 
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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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