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Geacht college, 
 
  
Op 24 augustus 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. Het plan is in 
het kader van vooroverleg eerder besproken op 17 november 2021 en 14 januari 
2022 op het Steunpunt Archeologie en Monumenten (SAM) in Roermond.  
 
Advies  
Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, maar daaraan 
verbonden de volgende voorwaarden: 
- om de buitengevels dampopen en capillair actief na te isoleren; 
- in de isolatie te zorgen voor een detaillering waarbij de dampremmende laag 
niet geperforeerd wordt wanneer in de betreffende wand gespijkerd of geschroefd 
wordt; 
- om de historische tuinaanleg als leidraad te gebruiken voor de nieuwe aanleg; 
- dat de klokkenstoel en doopkapel behouden blijven.  
 
Het plan 
Het voorliggende plan betreft de transformatie van het kerkgebouw tot 32 kamers 
en 8 studio’s. 
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Motivering 
Het kerkgebouw werd in 1958 ontworpen door G.J. van der Grinten en is daarmee 
een vroeg na-oorlogse kerk en één van de eerste moderne kerkgebouwen van 
Limburg. Het sobere en naar binnen gerichte kerkgebouw is opgetrokken in 
baksteen in halfsteens verband, met in de voor- en achtergevel ruitvormige 
kolommen ter ondersteuning van de dakspanten. De achtergevel bezit over de 
hele gevel verspreid kleine glazen bouwstenen. Aan het kerkgebouw is een 
doopkapel verbonden. De klokkenstoel staat los van het gebouw.  
De vrije ligging van het gebouw, met de klokkenstoel en de doopkapel is van 
stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde. 
 
Het transformeren van het kerkgebouw naar zorgappartementen is in hoofdlijnen 
goed inpasbaar met behoud van de monumentale waarden van het gebouw.  
Vanwege de nieuwe functie zijn flinke ingrepen nodig. In het exterieur komen 
meer gevelopeningen en het volume wordt enigszins uitgebreid door een opbouw. 
De nieuwe openingen worden op een speelse wijze gerangschikt, waarmee ze 
toch enigszins aansluiten bij de oorspronkelijke architectuur. Hierdoor blijft het 
karakter van het monument genoeg behouden. De toevoeging op het dak ligt 
terug en voegt zich naar het monument. 
Het interieur verandert wel wezenlijk van karakter aangezien de grote open 
ruimte transformeert naar appartementen. Wel is met een centrale entree nog 
een deel van de oorspronkelijke ruimtelijkheid te beleven. In het licht van de 
transformatie, die het voortbestaan van het monument bevordert, is de 
belemmering van de ruimtelijke beleving een aanvaardbaar verlies.  
 
Wat betreft de inrichting van de tuin rondom het kerkgebouw merk ik het 
volgende op. Om het kerkgebouw te kunnen blijven ervaren als één volume en de 
stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde te respecteren, adviseer ik om 
de ruimte rondom het gebouw niet te versnipperen, maar op te vatten als één 
geheel. Zoals in het Transformatiekader is aangegeven, is de oorspronkelijke 
aanleg eenvoudig en bestaat deze uit een gazon met perken rond de kerk, 
beukenhagen haaks daarop en enkele solitaire bomen. De bouwwerken zijn 
gegroepeerd rond een stenen plein dat als parkeerplaats dienst doet. Ik adviseer 
om het oorspronkelijk ontwerp voor de tuin als leidraad te hanteren in het nieuwe 
ontwerp 
 
Ten aanzien van de isolatie adviseer ik om dampopen en capillair actief te isoleren 
omdat anders de wand, die dikker is dan 40 cm, niet aan beide zijden kan drogen.  
Wanneer dampdicht en niet capillair actief wordt geïsoleerd, kan dat op termijn 
tot schimmelgroei leiden. Daarnaast dient een principedetail te worden gemaakt 
dat voorkomt dat de dampremmende laag zou worden geperforeerd wanneer in 
de muur geschroefd of gespijkerd wordt. Dan zou de dampremming niet meer 
functioneren.  
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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’ , ‘Na-isoleren 
van historische woonhuizen. Wegwijzer voor vakmensen’  en ‘Binnengevelisolatie 
van monumenten: dampopen of capillair actief?’ 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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