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Geacht college, 
 
Op 24 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.  
In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. 
 
Proces 
Op 13 september 2022 heb ik u geadviseerd de omgevingsvergunning vooralsnog 
niet te verlenen en het plan op onderdelen aan te passen en aanvullende stukken 
toe te sturen.  
Op 24 oktober 2022 heb ik van u een tweede adviesverzoek, vergezeld van 
nieuwe stukken, ontvangen met betrekking tot de herbestemming en verbouwing 
van de Génestetkerk aan de Oude Delft 12 te Delft. 
Ik richt mijn advies specifiek op de onderdelen die in de eerdere aanvraag nog 
niet akkoord of onvoldoende waren. Voor de overige ingrepen, waartegen geen 
bezwaren bestaan, verwijs ik naar mijn advies van 13 september 2022. 
 
Het plan 
Aan u wordt een omgevingsvergunning gevraagd voor de herbestemming van de 
Génestetkerk met bijbehorende consistorie tot cultureel centrum met een flexibel 
gebruik. Om de herbestemming mogelijk te maken worden verschillende ingrepen 
voorgesteld aan zowel het casco als het interieur.  

http://www.cultureelerfgoed.nl
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Motivering  
 
Kerkinterieur: behoud versus ontwikkeling 
Het volledige behoud van de ambtsdragersbanken, dus ook de voorste bankenrij 
naast het spreekgestoelte, is een grote verbetering ten opzichte van de vorige 
aanvraag. Hierdoor blijft het liturgisch centrum in zijn geheel behouden, wat op 
zijn beurt bijdraagt aan behoud van belangrijke interieurwaarden en 
herinneringswaarde van het kerkelijk gebruik. Wat betreft het verwijderen van de 
kerkbanken in de zaal is de uitkomst teleurstellend bezien vanuit cultuurhistorie. 
De kerkbanken vertegenwoordigen een hoge monumentale waarde maar 
verdwijnen allemaal uit de kerk. Echter, alle belangen afwegend en met het oog 
op voortgaand gebruik van de kerk als plek voor openbare en maatschappelijke 
activiteiten, kan ik ondanks het verwijderen van de kerkbanken positief adviseren 
over de aanvraag in zijn totaliteit. Met het oog op de hoge monumentale waarden 
adviseer nadrukkelijk om aandacht te besteden aan een zorgvuldig proces om 
hergebruik elders mogelijk te maken en beschadigingen als gevolg van de 
demontage te voorkomen. Desgewenst ben ik bereid hierover mee te denken.  
Met betrekking tot de afwerking luidt het advies onverminderd dat de uitkomsten 
van het kleurhistorisch onderzoek richtinggevend dienen te zijn voor de te maken 
keuzes. Belangrijk is dat het pakket aan bestaande afwerklagen niet in zijn geheel 
wordt afgeschuurd maar behouden blijft. 
 
Opening tussen kerkzaal en consistorie 
Een belangrijke aanpassing in het plan is het toevoegen van taatsdeuren in de 
nieuwe opening tussen kerkzaal en consistorie. Hierdoor wordt voorzien in de 
voor het gebruik wenselijke geluidsisolatie en bestaat de mogelijkheid om de 
kerkzaal als afgesloten ruimte te gebruiken. Dit voorstel is akkoord. 
 
Ingrepen in de consistorie 
Het behoud van de bestaande binnendeur met deurlijst (zichtbaar vanuit het 
kantoor) en het behoud van de stucplafonds in de consistorie is ook een grote 
verbetering van de plannen ten opzicht van de eerdere aanvraag. Door het 
behoud van deze onderdelen blijven de oorspronkelijke ruimte indeling en 
afwerking beter behouden voor de toekomst. Door behoud van deze waardevolle 
onderdelen als uitgangspunt te nemen en de ingrepen daarop aan te passen, is 
gebleken dat sloop hiervan niet nodig is. Op dit onderdeel bestaan dan ook geen 
bezwaren meer. 
 
Buitenzijde en suggesties voor de buitenruimte 
Tegen het plaatsen van de glazen deur in de poort, welke als functioneel 
onderdeel van het toekomstig gebruik zal fungeren, bestaat vanuit cultuurhistorie 
geen bezwaar. Ik advies de stijlen van de deur zo slank mogelijk vorm te geven 
en het metselwerk in de poort zoveel mogelijk onaangeroerd te laten. U kunt dit 
plan ter accordering aan uw commissie voorleggen. 
 
 
 
 
Restauratieplan en isolatie 
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Het voorstel voor het isoleren van het dak van de consistorie is akkoord. Gezien 
het (ontbreken van) gebruik van de ruimte en kapconstructie lijkt dit de meest 
logische oplossing. 
 
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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