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Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan  
             ‘Klooster Sint Agnetenberg’ 
 
   

                 Roermond, 10 juli 2021 
 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft kennis genomen van het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Klooster Sint Agnetenberg’. De erfgoedvereniging onderkent het belang 
van de herbestemming van het monumentale klooster Sint Agnetenberg en staat positief 
tegenover de beoogde ontwikkeling van het plangebied en met een bestemming van het 
rijksmonument. De vereniging heeft een inspraakreactie ingediend betreffende het 
voorontwerpbestemmingsplan en heeft hierop een reactie ontvangen van het college.  
 
Bond Heemschut is van oordeel dat het thans voorliggend ontwerpbestemmingsplan dient te 
worden aangepast. In deze zienswijze wordt een en ander nader wordt toegelicht. 
 
Landelijke organisatie 
De erfgoedvereniging is een particuliere landelijke organisatie die dit jaar 110 jaar bestaat. 
Zij zet zich onder meer in voor de waardering en bescherming van waardevolle objecten, 
interieurs en gebieden in Nederland (zie www.heemschut.nl). 
 
Sacristie  
Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is geconstateerd dat de sacristie ook 
onderdeel uitmaakt van het rijksmonument. Het ontwerpbestemmingsplan is op dit onderdeel 
aangepast. In de bouwhistorische opname van Buro4, gedateerd april 2020, is opgenomen 
dat de sacristie is uitgevoerd in een sobere architectuur en dat het huidige interieur weinig 
zeldzaamheid, esthetische waarde of gaafheid bezit. Uit de bouwhistorische opname volgt 
dat het interieur is gemoderniseerd tot woning. De sacristie is een tijd lang illegaal bewoond. 
Hoewel de gemeente hiervan op de hoogte was, is hiertegen niet handhavend opgetreden. 
In december 2020 is een tijdelijke omgevingsvergunning voor twee jaar verleend voor 
bewoning. 
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Aanvullend bouwhistorisch onderzoek 
Of er historisch waardevolle onderdelen en afwerkingen zijn verwijderd is niet in het rapport 
opgenomen en niet door Buro4 onderzocht. Aangezien de sacristie is aangemerkt als 
rijksmonument is een aanvullend bouwhistorisch onderzoek noodzakelijk. Onderzocht dient 
te worden of mogelijk zonder toestemming waardevolle onderdelen zijn verwijderd / gesloopt. 
Deze dienen te worden teruggebracht. 
 
Bestemming ‘Wonen’ 
De wijziging van de bestemming ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’ is voor Heemschut wat 
betreft de sacristie akkoord.  
 
Cultuurhistorische waarden interieur kapel 
In de bouwhistorische opname van Buro4 (bijlage 3 bij de Toelichting), zijn de 
interieurafwerkingen, de interieurelementen en de kerkelijke inrichting van de 
rijksmonumentale kapel uitvoerig beschreven met datering en kenmerken. Uit de 
beschrijvingen volgt dat in de kapel nog een groot deel van de achttiende-eeuwse 
interieurelementen aanwezig zijn. 
 
Het is voor Nederland uniek dat in Sittard zowel van dominicanen als van dominicanessen 
een kerk- / kapel-interieur van vóór de Franse Tijd bewaard is. Van 1626 tot 1632 woonden 
en werkten de paters dominicanen in het pand, in 1648 werden de eerste twee 
dominicanessen in het gebouw gehuisvest. 
 
Niet alleen het door de Rijksdienst beschreven en beschermde interieur van de kloosterkapel 
te weten: het hoogaltaar (1780), twee zijaltaren (1776), de communiebank (midden XVIII), de 
preekstoel (1776) en de betimmering/lambrisering (1776), zijn ook van belang de ombouw 
van het tochtportaal (1722), twee biechtstoelen (1776), een grafsteen met grafkelder, de 
stucafwerking van de kruisribgewelven, de hardstenen vloer onder de huidige vloer en de 
trap naar de orgeltribune met balustrade. 
 
Door het college wordt gesteld dat deze waardevolle elementen voldoende beschermd 
worden aangezien deze “aard- en nagelvast verbonden zijn met de onroerende zaak”, 
ondanks dat niet alle onderdelen zijn opgenomen in de redengevende beschrijving van de 
Rijksdienst. De constatering door het college is niet juist. Door alle elementen te benoemen 
in de Regels van het bestemmingsplan worden ook alle elementen beschermd. 
 
Het is dan ook noodzakelijk om de bestemmingsomschrijving 'Waarde - Cultuurhistorie' 
(artikel 7) uit te breiden met onderdeel e. In de omschrijving van artikel 7 is opgenomen dat 
de voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd zijn voor de bescherming van de 
cultuurhistorische waarden. Het behoud en eventueel herstel van de cultuurhistorische 
waarden van het interieur is hierbij niet opgenomen. Een specifieke aanduiding ter 
bescherming van de vanuit cultuurhistorisch oogpunt waardevol geacht interieur is 
noodzakelijk. 
 
In de bouwhistorische opname van Buro4 zijn alle onderdelen uitvoerig beschreven en 
benoemd. Aangezien de Toelichting geen ‘rechtskracht’ heeft, en dus ook bijlage 3 van de 
Toelichting niet, dienen de onderdelen beschermd te worden in de Regels van het 
bestemmingsplan. 
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1883.BPStAgnetenberg-VO01/r_NL.IMRO.1883.BPStAgnetenberg-VO01.html#_7_Waarde-Cultuurhistorie
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1883.BPStAgnetenberg-VO01/r_NL.IMRO.1883.BPStAgnetenberg-VO01.html#_7_Waarde-Cultuurhistorie
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De erfgoedvereniging verzoekt om de plankaart aan te passen door een dubbelbestemming 
‘Waarde - Cultuurhistorie interieur’ op te nemen en in de Regels van het bestemmingsplan 
de waardevolle elementen te beschrijven.  
 
Door de toevoeging van artikel 7.1.e. blijft ook voor de toekomst het bijzondere, gave en 
cultuurhistorisch zeer waardevol interieur behouden en wordt duidelijkheid en zekerheid 
gegeven over de beschermde waarden van het interieur van de kapel.  
 
Toevoegen: 
Artikel 7.1.e.: het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden van het interieur ter 
plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van waarde - cultuurhistorisch interieur’. Het 
betreft het hoogaltaar, twee zijaltaren, de communiebank, de preekstoel, de 
betimmering/lambrisering, de ombouw van het tochtportaal, twee biechtstoelen, een 
grafsteen met grafkelder, de stucafwerking van de kruisribgewelven, de hardstenen vloer 
onder de huidige vloer en de trap naar de orgeltribune met balustrade. 
 
Woonbestemming voormalige kapel 
De huidige bestemming van de kloosterkapel is ‘Maatschappelijk’. Deze wordt in het nieuwe 
plan gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ (kapel wordt omgebouwd tot woning). Dit vormt 
een bedreiging van het zeer waardevolle monumentale interieur dat van hoge kwaliteit is. 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut is van oordeel dat aan de kapel geen woonfunctie mag 
worden toegekend maar dat de kapel een ‘brede publieke openbare functie’ krijgt zodat de 
kapel met het bijzondere interieur voor iedereen toegankelijk kan blijven en dus niet alleen 
voor een individuele bewoner. Door een ‘Maatschappelijke’ bestemming aan de kapel te 
geven bestaat de garantie dat het interieur in zijn geheel in lengte der jaren behouden blijft. 
Het behoud van het interieur is dan niet afhankelijk van de woonwensen van een koper of 
een huurder. Bij ‘Wonen’ is een ingrijpende verbouwing nodig waardoor interieurelementen 
moeten worden gesloopt hetgeen ook ten koste gaat van de ruimtelijke beleving van de 
kapel, niet alleen nu maar ook voor de toekomst. Bij een woonfunctie is het noodzakelijk om 
de kapel te voorzien van onder meer daglichttoetreding waardoor de buitengevel aangetast 
wordt door grote bouwkundige ingrepen en ook de monumentale lambrisering wordt vernield. 
Er is een presentatie gehouden aan het Monumentenplatform waarbij schetsen zijn getoond 
waarbij vorenstaande ingrepen zijn gepresenteerd bij het realiseren van een woonfunctie in 
de kapel. 
 
In de Toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is overigens niet te lezen wat de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van deze 
ingrijpende aanpassingen aan het rijksmonument vinden. Een advies van beide instanties is 
noodzakelijk indien wordt gekozen voor ‘Wonen’ met de daarbij behorende ingrepen. Het is 
onwenselijk als achteraf blijkt dat instanties niet akkoord gaan met de voorgestelde 
verbouwplannen tot woning. Door te besluiten dat ‘Wonen’ niet wordt toegestaan kan worden 
vermeden dat meerdere procedures tegen de nieuwe bestemming worden gevolgd.  
 
Welke afwegingen het college heeft gemaakt om de functie ‘Wonen’ toe te staan is ook niet 
in de Toelichting of anderszins onderbouwd. Dit is een ernstige tekortkoming.  
De erfgoedvereniging verwijst volledigheidshalve naar de door het college vastgestelde 
uitgangspunten bij de planbeoordeling van monumenten: “Algemene uitgangspunten voor de 
planbeoordeling van monumenten 2012”. Deze uitgangspunten, welke gelden vanaf  
15-11-2012, bieden eigenaren en initiatiefnemers in een vroegtijdig stadium inzicht in de 
eisen die aan de verbouwing en verandering van een monument worden gesteld.  
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In de Inleiding is onder meer opgenomen dat de reden van deze maatregelen is: “het 
maatschappelijk belang van het behoud van een monument voor toekomstige generaties 
reikt verder dan alleen het persoonlijke belang van de huidige eigenaar. Uiteindelijk is iedere 
eigenaar maar tijdelijk eigenaar!” 
 
Een ander uitgangspunt van de regeling is: “Bij het zoeken naar een nieuwe bestemming is 
het wenselijk om een nieuwe gebruiksfunctie in het verlengde van het oorspronkelijke 
gebruik van het monument te kiezen. Daardoor kunnen de wijzigingen aan het monument 
(zoals daglichtopeningen) meestal worden beperkt, hetgeen ten goede komt aan het behoud 
van monumentale waarden.” 
 
Door de eigenaar en het college is niet gezocht naar een passende invulling waarbij de 
huidige monumentale waarden worden gerespecteerd en waarbij de ruimtelijke beleving van 
het interieur voor een breed publiek behouden blijft. Er is geen enkel onderzoek gedaan om 
een bestemmingswijziging te rechtvaardigen. Het belang van het behoud van de 
monumentale waarden is niet afgewogen tegen de belangen van het realiseren van één 
woning in de kapel. Na een verbouwing is de kapel voorgoed ‘afgesloten’ en niet meer 
‘openbaar’ toegankelijk. 
 
Door de bestemming ‘Maatschappelijk’ te behouden kunnen de zes bij het interieur horende 
beelden, die bij de verkoop door de zusters overgebracht zijn naar een kloosterboerderij in 
Windraak, bij een ‘publieke functie’ weer worden teruggeplaatst in de kapel. Deze zes 
beelden van heiligen, die op de lambrisering stonden, horen bij de inrichting uit het midden 
van de achttiende eeuw. De drie mannelijk heiligen Hyacinthus, Dominicus en Antonius van 
Padua, stonden rechts en links stonden drie vrouwelijke heiligen te weten Rosa van Lima, 
Catharina van Siëna en Agnes van Montepulciano, patrones van de kerk. Naar haar werd 
het kloostercomplex Sint Agnetenberg genoemd. Bij een woonfunctie bestaat niet de 
mogelijkheid om de beelden op de oorspronkelijke plaats terug te plaatsen, bij een ‘openbare 
functie’ wel. 
 
Aanpassen ontwerpbestemmingsplan 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut verzoekt om het ontwerpbestemmingsplan op 
genoemde onderdelen aan te passen en om de nog ontbrekende onderzoeken uit te voeren. 
 
Zienswijze ook per e-mail 
De zienswijze is op 10 juli 2021 ook per e-mail gestuurd naar raadsgriffie@sittard-geleen.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut, 
 
 
 
 
 
 
Ing. G.J.H. (Frits) Theeven 
Commissie Limburg 
Postbus 203 
6040 AE  Roermond 


