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Geacht college, 
 
Op 11 november 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.  
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 
Aan u wordt een omgevingsvergunning gevraagd voor het realiseren van zes 
appartementen in de drie kappen van het voormalige kerkgebouw.  
 
Motivering  
Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken richting de initiatiefnemer en architect 
voor het zorgvuldige proces om tot dit bijzondere plan te komen. De 
cultuurhistorische waarden waren vroegtijdig in beeld en de lat lag vanaf het 
begin hoog qua ambitie om hier een bijzonder project van te maken. De adviezen 
en aandachtspunten van diverse vooroverleggen zijn steeds opgepakt en verwerkt 
in het definitieve plan. Dit heeft geresulteerd in een plan met een sterk ontwerp 
dat goed rekening houdt met de monumentale waarden. In de uitgebreide 
werkomschrijving zijn alle werkzaamheden en de wijze van uitvoering inzichtelijk 
gemaakt. Het plan kan op mijn instemming rekenen.  
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De keuze om te komen tot een ontwerp met appartementen in de kap is tot stand 
gekomen in nauw overleg met de verschillende adviseurs. De afweging voor een 
aantal grotere ingrepen op kapniveau is gemaakt omdat het schip en de zijbeuken 
van de kerk in zijn volledige ruimtelijkheid kunnen worden gehandhaafd, inclusief 
de verschillende religieuze kunstobjecten. In deze ruimte is een exclusieve 
sportschool gerealiseerd (dit plan is eerder vergund en uitgevoerd). Een 
bijkomend voordeel van deze kerk is de situatie met drie parallelle kappen, 
waardoor de grootste ingrepen voor buitenruimten en verbindingen tussen de 
kappen kunnen worden opgelost in de binnendakvlakken die niet zichtbaar zijn.  
 
Om de kapruimte te bereiken worden een trap en liftschacht gerealiseerd aan 
weerszijden van de huidige entree van het kerkgebouw. Beiden zullen door het 
eerste gewelf steken, dit gewelf zal daarna constructief worden hersteld. De 
liftschacht zal enigszins door de kap heen steken met een kleine dakopbouw, 
hiervoor is verder geen aanpassing van de kapconstructie nodig. De schachten 
voor het trappenhuis en de lift zullen worden afgewerkt met licht stucwerk en 
gaan daarmee op in het geheel. In de bestaande traptoren aan de zijgevel wordt 
een extra vluchtdeur naar buiten toegevoegd. Het aantal dakramen is sterk 
teruggebracht, verkleind qua formaat en de posities zijn meer in balans gebracht 
in relatie tot de hoekkepers (op een exemplaar na, deze is akkoord) en de 
monumentale dakkapellen. De nieuwe appartementen worden gerealiseerd op een 
constructie van stalen liggers boven de gewelven. Om de verschillende kappen 
met elkaar verbinden wordt de ruimte tussen de dakvlakken deels opgevuld met 
een volume als verbindingsstuk. Bovenop deze verbindingen tussen de kappen 
worden de buitenruimten gerealiseerd.  
 
De stad Arnhem heeft inmiddels een sterke traditie opgebouwd van bijzondere en 
spectaculaire kerkherbestemmingen. Het voorliggende plan doet deze traditie eer 
aan en belooft opnieuw een bijzonder exemplaar aan dit rijtje toe te voegen.  
 
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 
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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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