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Meru moet
herstellen
Meru moet
RAAD VAN STATE St. Ludwig in Vlodrop

door onze verslaggever

VLODROP – De bezwaren van Me-
ru in Vlodrop tegen het opleg-
gen van een dwangsom zijn afge-
wezen door de Raad van State.
Maar of het tot herstel van het ge-
sloopte klooster St. Ludwig
komt, is niet zeker. Meru denkt
aan een nieuwe sloopvergun-
ning.

Met de uitspraak van de Raad van
State kan Roerdalen Meru verplich-
ten om ervoor te zorgen dat het
het gesloopte deel van het klooster
Sankt Ludwig vóór 21 september
van dit jaar is hersteld. Bovendien
moet Meru voor die datum zorgen
dat de daken van de rest van het
kloostergebouw waterdicht zijn ge-
maakt.

Voldoet Meru niet aan die ver-
plichtingen dan mag de gemeente
Roerdalen de Maharishi-organisa-
tie verplichten tot betaling van een
dwangsom van drie miljoen euro.
Meru heeft steeds aangegeven het
geld niet te hebben voor het herstel
van het rijksmonument in Vlo-
drop.

Wethouder Jan Teuwen (Hand-
having, Praktische Politiek) is tevre-

den over de uitspraak van de Raad
van State. „Het gaat om een bijzon-
dere uitspraak. Van belang is vooral
dat de Raad van State zegt dat Me-
ru niet alleen de sloopschade moet
herstellen, maar ook de rest van
het kloostercomplex moet consoli-
deren. Het is voor het eerst dat een
rechter zoiets zegt over een rijksmo-
nument.”

De gemeente Roerdalen houdt
er volgens Teuwen overigens reke-
ning mee dat de stichting Meru bin-
nenkort voor de derde maal bij de
gemeente aanklopt voor een sloop-
vergunning van het rijksmonumen-
tale kloostergebouw. Twee eerdere
sloopvergunningen die door de ge-
meente zijn verleend, zijn door de
Raad van State afgewezen.

„Een nieuw verzoek zullen wij
opnieuw moeten beoordelen”, al-
dus Teuwen. „We hebben inmid-
dels deskundigen ingehuurd die
ons daarbij kunnen adviseren. We
zullen ook goed kijken naar de eer-
dere afwegingen die de Raad van
State daarover naar voren heeft ge-
bracht.” Bij de stichting Meru was
gisteren niemand bereikbaar om te
reageren op de uitspraak van de
Raad van State. Meru is sinds 1984
eigenaar van het kloostercomplex.


