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Aan: het college van Gedeputeerde Staten
Via: de griffie

Betreft: schriftelijke vragen nav advies bezwaarschriftencommissie ministerie van OCW tav Sankt 
Ludwig

Horst, 15 februari 2010

Geacht college,

De commissie voor de bezwaarschriften van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
heeft het bezwaarschrift dat de Meru heeft ingediend tegen het besluit van de minister van OCW om 
Sankt Ludwig niet van de lijst met rijksmonumenten af te halen, afgewezen. 

1 Bent u op de hoogte van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van het 
Ministerie van OCW?

Volgens de commissie is het besluit om Sankt Ludwig aan te wijzen als rijksmonument zorgvuldig 
en deugdelijk gemotiveerd. Daarnaast constateert de commissie dat gebrek aan draagvlak geen 
argument mag zijn om een gebouw af te voeren als rijksmonument. Hiermee wordt de argumentatie 
van de provincie Limburg om het gebouw van de rijksmonumentenlijst af te voeren, van de hand 
gewezen.

2 Hoe reëel acht u de kans dat de minister besluit om Sankt Ludwig te handhaven als 
rijksmonument?

3 Indien de minister besluit om het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen, wat 
zijn volgens u de gevolgen hiervan?

De SP heeft uw college meerdere malen opgeroepen om actie te ondernemen, tot op heden is dit 
nog niet gebeurd. Uw college heeft zich wel bereid getoond om – indien de eigenaar hiertoe bereid 
is – de mogelijkheden voor een oplossing te onderzoeken.

4 Hoe groot acht u de kans dat de eigenaar van Sankt Ludwig zich bereid zal tonen om het 
rijksmonument in oude staat te herstellen?

De strijd rond Sankt Ludwig is de afgelopen jaren in alle hevigheid toegenomen. Procedures van de 
Meru voor sloop van het rijksmonument hebben niets opgeleverd. Hierdoor dreigt een pat-stelling 
te ontstaan. Sankt Ludwig blijft behouden als rijksmonument, maar het gebouw zal niet worden 
hersteld door de eigenaar. De SP acht deze situatie onwenselijk, op deze manier mag er niet worden 
omgegaan met ons cultuurhistorisch erfgoed.

5 Bent u het met de SP eens dat een pat-stelling in dit dossier onwenselijk is?
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De SP is van mening dat de provincie Limburg een sleutelrol moet spelen in het herstel en behoud 
van Sankt Ludwig. Wij vragen dan ook een actief optreden van uw college en verzoeken u om in 
gesprek te gaan met de gemeente Roerdalen en de Meru. Inzet van dit gesprek kan wat de SP betreft 
alleen maar behoud van Sankt Ludwig zijn.

6 Bent u bereid om met de gemeente Roerdalen en de Meru in gesprek te gaan om de ontstane 
situatie te bespreken? Graag een toelichting op uw antwoord.

7 Bent u bereid om al uw bevoegdheden in te zetten op het gebied van ruimtelijke ordening en 
natuurbescherming om nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de Meru te voorkomen?

8 Bent u bereid om mee te betalen aan het herstel van Sankt Ludwig?

Met vriendelijke groet,
Thijs Coppus


