
     Jaarverslag 2015 van de Commissie Limburg 

Heemschut Limburg vergaderde 5 maal in totaal. De meldpuntvergaderingen zijn vanaf medio 2015 

gecombineerd met de AB-vergaderingen.   

De commissie kende enkele mutaties: Er vertrok 1 lid in verband met verhuizing en er kwamen 2 

nieuwe leden bij de commissie, ter opvulling van vacatures. 

De commissie nam aan verschillende bijeenkomsten van de provincie deel, o.m. over het nationaal 

landschap Zuid-Limburg. De commissie maakt zich zorgen over de wijze waarop het nationaal 

landschap Zuid-Limburg verder gestalte krijgt. Het dankt zijn ontstaan aan het voor Nederland 

bijzondere landschap in combinatie met de vele cultuurhistorische waarden in het gebied. De 

commissie vindt dat er te weinig aandacht voor de historische kwaliteiten van het landschap is. Ze 

zou graag zien dat de provincie een sterkere regierol vervult bij het veiligstellen van kwalitatieve 

uitgangspunten in het beheer van het nationale landschap. Ook t.a.v. de maatregelen die i.v.m. het 

Deltaplan grote Rivieren voor de Maas worden gehanteerd, mag een op heldere kwalitatieve 

uitgangspunten gebaseerde regierol van de provincie niet ontbreken.  

De commissie maakt zich ook zorgen over de effecten van de omgevingswet. De wet is sterk geënt op 

de normatieve benadering die in de milieuwetgeving is te vinden; voor minder operationele 

kwaliteitsaspecten heeft de wet te weinig aandacht. Hoewel uiteindelijk de Raad van State in hoger 

beroep de bezwaren van Heemschut, de stichting Dorp en erfgoed Arcen en de Nederlandse 

tuinenstichting tegen de bouw van een omvangrijke Multifunctionele Accommodatie in de directe 

omgeving van kasteel Arcen gegrond heeft verklaard bleken onze kwalitatieve bezwaren niet 

voldoende om een voorlopige voorziening te krijgen tegen de al begonnen bouw.  Die mag in stand 

blijven.  

De commissie is nauw betrokken bij initiatieven van erfgoedverenigingen in Limburg om intensiever 

samen te werken. Het heeft inmiddels geleid tot instelling van een gezamenlijk platform voor overleg 

en afstemming. De commissie constateert dat de economische crisis tot afblazen van initiatieven 

heeft geleid om de toekomst van kloosters en kerken veilig te stellen.  In de afgelopen jaren heeft dat 

op veel plaatsen geresulteerd in verwaarlozing en neergang. Het zeer omvangrijke bezit aan kloosters 

dat Limburg kent, mede door het gedwongen vertrek van kloosterordes uit Pruisen en Frankrijk, zou 

naar het oordeel van onze commissie bij gemeentebesturen grotere aandacht voor initiatieven van 

hergebruik moeten geven.   

Wij hopen dat in de komende tijd de ladder van duurzame verstedelijking, opgenomen in het besluit 

ruimtelijke ordening een goed handvat gaat bieden gemeenten te overtuigen van de noodzaak, ook 

in hun eigen vastgoedprojecten, grote prioriteiten te geven aan het hergebruik van cultureel erfgoed.  

Onze landelijke excursie naar Steyl, Noord-Limburg, bood de deelnemers een verrassend zicht op de 

geschiedenis van dit kloosterdorp. De eigen eindejaars/kennisbijeenkomst voerde o.m. naar kasteel 

Wolfrath in Holtum. Deze vroegere huisvesting van de Ruys de Beerenbrouck wordt volgend jaar een 

centraal punt in de landelijke excursie. 


