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Geacht college, 
 
  
Op 22 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.  
Op 12 december 2022 ontving ik aanvullende bescheiden met betrekking tot deze 
aanvraag.  
 
Advies  
Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  
In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. 
 
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. 

http://www.cultureelerfgoed.nl
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Het plan 
Om een herbestemming als dorpshuis mogelijk te maken, wordt in de kerkruimte 
een tweelaagse doos gezet waarin uiteenlopende functies zoals theaterzaal en 
oefen- en lesruimten worden ondergebracht. Links komt tegen de kerk een 
langgerekt bijgebouw van één bouwlaag waarin aanvullende ruimten voor het 
dorpshuis komen. Deze nieuwe toevoegingen aan het monument worden 
vergelijkbaar aan elkaar vormgegeven. Er komt in de linker zijgevel een enkele 
doorbraak om toegang te geven tot het nieuwe bijgebouw. De smalle vensters in 
deze gevel worden voor een deel afgedekt door het aansluiten van de aanbouw op 
deze gevel. De deuren van de bestaande toegangen in de voorgevel en de rechter 
zijgevel komen gedeeltelijk permanent open te staan en worden voorzien van 
glasdeuren en toegankelijkheidsvoorzieningen. Inwendig wordt de inbouwdoos 
iets verzonken in de vloer, waarvoor delen van de vloerafwerking (houten 
vlonders en tegels) wordt verwijderd. Door een brugelement wordt ook het 
orgelbalkon toegankelijk en bruikbaar gemaakt. Rondom de ingebouwde doos 
blijft veel ruimte in de kerk vrij en die blijft zoals bestaand, waarbij enkel 
meubelstukken worden geplaatst om het nieuwe gebruik te faciliteren. Het 
priesterkoor blijft net als de betonnen en bakstenen gewelven geheel open en vrij 
van ingrepen. De sacristie wordt met handhaving van interieurelementen 
opgedeeld als vergaderkamer.                                                                            
                                                                                                                      
Motivering 
De kerk werd in 1928-1929 gebouwd naar plan van de Bredase architect Joh. H. 
Berben en kenmerkt zich door een op gotische vormen geïnspireerde 
expressionistische baksteenarchitectuur. Verder valt de grote samenhang tussen 
de architectonische vormgeving, interieurafwerking en toegepaste (religieuze) 
kunst uit de bouwtijd op.  
Ik heb waardering voor dit hergebruikplan voor het leeggekomen kerkgebouw 
omdat door de toepassing van een losse doos in de kerkruimte het mogelijk is om 
veel van het gebouw en de hierin geïntegreerde kunstnijverheid en kunstwerken 
te behouden, ondanks dat de toevoegingen wel invloed op de ruimte hebben, 
blijft de kerk bijna overal publiek toegankelijk en te beleven. Uit het plan blijkt 
dat behalve de vloer, banken, de doorbraak en de latere koorverhoging niets 
verwijderd of niet meer zichtbaar wordt. Daarnaast zorgt de functie van dorpshuis 
voor een blijvende maatschappelijke betekenis van het gebouw voor het dorp.  
Aan de verdwenen infrastructuur die samenhing met de autozegeningen, een van 
de verhalen die verbonden zijn aan de bouw van deze kerk, zal in de herinrichting 
van het voorplein gerefereerd worden. De Christophoruskapel rechts in de kerk 
wordt als bestaand hergebruikt als winkel. 
 
Ik sluit mij aan bij de inhoud van het overzicht van interieurobjecten dat ter 
informatie is bijgesloten bij de aanvraag, omdat dit voorziet in het behoud van de 
belangrijkste ensembles (zoals de kunstwerken van Joan Collette) in situ. Een 
definitief plan is dit echter nog niet. Ook ten aanzien van de toekomst van de 
banken (die moeten verdwijnen om het plan te kunnen realiseren) ontbreekt nog 
een toelichting. Daarnaast vraag ik mij af hoe omgegaan wordt met kwetsbare 
afwerkingen zoals de historisch boardplafonds in de zijbeuken. Ik ga ervan uit dat 
de RCE betrokken wordt bij eventuele nadere beslissingen ten aanzien van deze 
onderdelen voorafgaand aan uitvoering van de plannen. Overigens zou het 
verwijderen van bestanddelen ook een aanvullende wijziging van het monument 
inhouden.  
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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, 
 
 
 
 
 

http://www.cultureelerfgoed.nl
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