donderdag, 22 september

RIJKSMONUMENT Meru vangt bot

Sank
Klooster Sankt
Ludwig blijft
monument
door onze verslaggever
VLODROP – Het klooster Sankt
Ludwig in Vlodrop behoudt zijn
status van rijksmonument. De
Raad van State wees gisteren een
beroep van de eigenaar, stichting
Meru, af. Meru kan niets meer tegen deze status doen, maar het
einde van de procedures rond
het klooster is nog niet in zicht.

De stichting Meru probeert al jaren
een vergunning te krijgen om het
klooster te slopen en nieuwbouw
te plegen. De monumentenstatus
vormt voor Meru daarbij een belemmering. Nadat eerder de minister van Cultuur en de rechtbank in
Roermond het verzoek om de monumentenstatus te schrappen afwezen, stapte Meru naar de Raad van
State.
Louis Op de Kamp, voorzitter
van het burgercomité Sankt
Ludwig, is blij met de uitspraak.
„Het begin van het einde is in
zicht”, reageert hij, daarmee doelend op de jarenlange juridische
procedures die over het klooster
zijn gevoerd. „Over enkele weken
wordt ook uitspraak gedaan over
het beroep van Meru tegen de
dwangsom die ze is opgelegd door
de gemeente Roerdalen. Dat wordt
nog even afwachten, maar er gloort

licht aan het einde van de tunnel.”
Mocht de Raad van State Meru
in het ongelijk stellen wat betreft
de dwangsom, dan is de stichting
verplicht binnen een jaar de schade
die aan het klooster is aangericht te
herstellen. Doet Meru dat niet, dan
moet een dwangsom worden betaald. Daarmee komt er echter nog
geen einde aan het langdurige juridische steekspel. Meru heeft al aangekondigd een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen om het rijksmonument te mogen slopen.
„Als we die binnenkrijgen, is het
aan ons als gemeente die aanvraag
op zijn merites te beoordelen”, reageert wethouder Jan Teuwen (Praktische politiek, Handhaving). „Wat
de beslissing vervolgens ook zal
zijn, het ligt in de lijn der verwachting dat op die beslissing weer bezwaar en beroepsprocedures zullen
volgen die een paar jaar kunnen duren. Mocht het zo zijn dat de Raad
van State beslist dat Meru de huidige sloopschade moet herstellen,
dan moet dat binnen een jaar gebeuren, los van de sloopvergunningsaanvraag.”
Gerard Rieter van Meru had de
uitspraak verwacht. „Het is jammer. Maar binnenkort dienen wij
onze sloopvergunningsaanvraag in.
Dan is het afwachten welk besluit
daarover genomen wordt.”

