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Geacht college, 
 
  
Op 25 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 negatief t.a.v. het voorliggende plan. In onderstaande motivering licht 
ik dit nader toe. Vervolgens benoem ik de benodigde aanpassingen in het plan die 
tot een positief advies kunnen leiden.  
 
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 
De kerk zal een nieuwe functie krijgen als restaurant. Voorgesteld wordt om de 
kerkruimte een nieuwe indeling te geven. Hiervoor wordt de trap naar het 
orgelbalkon verwijderd. In de kerkzaal wordt een nieuwe trap geplaatst. Aan 
weerszijden van het ingangsportaal worden toiletgroepen gemaakt. De 
biechtdeuren worden hergebruikt als toiletdeuren. In de achtergevel wordt een 
groot venster gemaakt met deuren. In de toren wordt een spiltrap geplaatst. In 
het westwerk komt een nieuwe verdieping om twee nieuwe ruimtes te realiseren. 
Een verdiept volume wordt gebouwd in de tuin van de pastorie met een 
aansluiting op de sacristie. In dit volume worden de keuken en de opslag 
gerealiseerd. Boven de sacristie en de doopkapel zullen installatieruimten worden 
gemaakt. De aanbouwen op de noordwesthoek worden gesloopt.  
Achter de bestaande ramen (aan de binnenzijde) zullen te openen stalen 
voorzetramen worden geplaatst met HR++ glas. Het dak krijgt na-isolatie aan de 
binnenzijde met minerale wol. 
In het interieur blijven de volgende onderdelen gehandhaafd: wijwaterbekkens, 
offerblokken, wijdingskruisjes, apostellichten en communiebanken. De plek van 
het altaar zal worden benadrukt in de nieuwe vloerafwerking. 
 
 
Motivering  
Op een eerdere versie van het plan heeft de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed een preadvies uitgebracht (d.d. 7 mei 2021). In dit advies is gesteld dat 
tegen de voorgestelde horecafunctie op zich geen bezwaar bestaat. Een belangrijk 
positief aspect aan het plan is dat de gehele kerkzaal te ervaren blijft als grote 
open ruimte en niet door wanden zal worden opgedeeld. Ook het exterieur blijft 
voor een groot deel ongewijzigd. In het advies zijn tevens kritische punten 
benoemd waar het plan op zou moeten worden gewijzigd om voldoende rekening 
te houden met de monumentale waarden van de kerk. Het voorliggende plan is 
een aangepast plan. Toch blijven er nog punten van kritiek over. Ik benoem deze 
hieronder. 
 
Aanbouw 
De nieuwe functie van restaurant betekent dat de ruimtelijkheid van het interieur 
behouden kan blijven en dat ook aan het exterieur weinig wijzigingen hoeven te 
worden gedaan. Door de keuken in een nieuw bouwvolume in de tuin te plaatsen, 
kunnen de wijzigingen aan het kerkgebouw zelf worden beperkt. De keuken wordt 
met een glazen volume aan het kerkgebouw gekoppeld. Hierdoor blijven 
belangrijke monumentale waarden van het interieur van de kerk behouden. Wel 
betekent het plaatsen van de keuken in de tuin dat de openheid en het gebruik 
van de tuin worden verminderd. Het ontworpen bouwwerk is door de half 
verdiepte ligging nadrukkelijk aanwezig. Voor de toegankelijkheid van het 
begroeide dak zijn voorzieningen nodig die dit effect versterken. De aansluiting 
van het nieuwe bouwwerk op het monument vergt een zeer zorgvuldige 
architectonische detaillering. Ik adviseer u om met de ontwerpers te bespreken of 
er een terughoudender ontwerptaal kan worden gebruikt die zich meer voegt in 
de bestaande sfeer en of er een hoogte kan worden gehanteerd waarbij nog over 
het bouwwerk heen kan worden gekeken, circa 1.20m boven de bestaande tuin. 
 
 
 
Aanpak achtergevel 
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Voorgesteld wordt in de achtergevel een grote opening te maken met 
openslaande deuren. De nieuwe deuren met halfrond bovenlicht worden zo 
uitgevoerd dat er een beeld met een groot koperkleurig kruis ontstaat. Ik adviseer 
negatief ten aanzien van het maken van deze grote opening met deuren. Het is 
wezensvreemd voor de oorspronkelijke functie en de architectuur van de kerk om 
hier uitzicht te hebben midden in de achterwand, zeker op maaiveldniveau. Ik 
adviseer tevens om in nieuwe onderdelen die voor de (nieuwe) horecafunctie 
worden aangebracht geen verwijzingen naar religie te doen. 
 
Restauratie 
Het is van belang dat de fundering wordt verbeterd en dat het casco van het 
gebouw wordt hersteld. Hoewel hier al in 2014 vergunning voor is verleend, zijn 
deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd. In de stukken is aangegeven dat een 
plan voor het funderingsherstel nog moet worden uitgewerkt en bij het bevoegd 
gezag moet worden ingediend. 
 
Isolatie 
Ik adviseer ook om aanvullende gegevens en detailtekeningen ter goedkeuring in 
te laten dienen met betrekking tot de isolerende maatregelen, met name die in de 
kap. Er wordt voorgesteld om minerale wol aan de binnenzijde van het 
dakbeschot aan te brengen, maar dit lijkt niet nader uitgewerkt te zijn. Op dit 
moment is onvoldoende beoordeelbaar hoe het nieuwe dakpakket is opgebouwd 
(is er wel een dampremmende laag aanwezig?) en hoe de aansluitdetails ter 
plaatse van bijvoorbeeld de kapvoet en de kapconstructie uitgevoerd zullen 
worden. In verband met het risico van vochtproblemen bij binnenisolatie van de 
kap, is het essentieel goed inzicht in deze aspecten te hebben. Daarbij is ook de 
vraag of isolatie op de bovenzijde van het gewelf in dit geval geen (betere) optie 
zou zijn. Een bouwfysische onderbouwing voor de te treffen maatregelen heb ik 
niet aangetroffen. Voor verdere richtlijnen ten aanzien van het isoleren van de 
kap verwijs ik naar de ERM Uitvoeringsrichtlijn Historisch leidak URL 4010. 
 
Overige aandachtspunten voor aanpassing van het plan 
Vanuit het oogpunt van cultuurhistorie hoort de preekstoel met het thema Petrus 
Banden bij deze kerk en is het wenselijk de preekstoel in situ te behouden om de 
relatie met het gebouw te behouden. Indien de preekstoel (om andere redenen) 
niet op de huidige locatie gehandhaafd blijft zal bij verwijdering zichtbaar worden 
dat de op de wand aanwezige pilasters uitgevoerd in stucwerk deels zijn 
weggekapt. In het geval dat u toch vergunning wilt verlenen voor het 
verwijderen/verplaatsen van de preekstoel adviseer ik om als voorwaarde in de 
vergunning op te nemen dat de pilasters worden hersteld. 
 
De oorspronkelijke afwerking van het interieur van de kerk was polychroom. 
Kleurhistorisch onderzoek naar de oorspronkelijke afwerking en kleur is nog niet 
uitgevoerd. Ik beveel aan dit alsnog uit te voeren om in kaart te brengen wat er 
van de originele afwerking nog aanwezig is. Herstel van de oorspronkelijke 
afwerking zou een kwaliteitsverbetering betekenen. Het is ongewenst om de 
oorspronkelijke afwerking en kleur te verwijderen.  
 
De deur aan de zijkant in de toren is hoog gewaardeerd in het bouwhistorisch 
onderzoek. Ik adviseer om deze deur te behouden of elders in de kerk te 
herplaatsen. 
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Indien het plan aangepast kan worden op de punten die ik hierboven heb 
genoemd, kan het gebouw met de horecafunctie een nieuwe toekomst tegemoet 
gaan met behoud van voldoende monumentale waarden. 
 
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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