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BEROEP Mogelijk woensdag al duidelijkheid

Sloop van St.
Ludwig bij
Raad van State
door onze verslaggever
VLODROP – De Raad van State

buigt zich woensdag over een
voorlopige voorziening die het
burgercomité St. Ludwig en het
Cuypersgenootschap hebben aangevraagd om sloop van klooster
St. Ludwig tegen te houden.
Onlangs oordeelde de rechtbank in
Roermond dat de vergunning die
de gemeente Roerdalen voor de
sloop van het rijksmonumentale
St. Ludwig heeft afgegeven, terecht
is verleend.
Hoewel het burgercomité hoger
beroep tegen die uitspraak heeft
aangetekend, maakte het vonnis
het de stichting Meru, eigenaar van
het gebouw, wel mogelijk om op eigen risico al te starten met de
sloop. Reden voor het comité om
aan de Raad van State een tussenuitspraak te vragen die moet voorkomen dat het gebouw plat gaat
voordat het hoger beroep heeft gediend.
„Inmiddels zijn we eind oktober
al een keer bij de Raad van State ge-

weest en die heeft gezegd dat tot
aan de voorlopige voorziening niet
met de afbraak van het gebouw
mag worden begonnen. Er kunnen
woensdag verschillende dingen gebeuren. Onze inzet is in ieder geval
dat sloop niet mag totdat er een uitspraak ligt in het hoger beroep over
de sloopvergunning”, laat Louis op
de Kamp van het burgercomité weten. „Daarbij bestaat ook de kans
dat er woensdag meteen een uitspraak in die bodemprocedure
wordt gedaan, maar we zullen het
moeten afwachten.”
De rechtbank in Roermond oordeelde begin september dat Meru
voldoende had aangetoond dat een
herbestemming van St. Ludwig financieel gezien onhaalbaar is. Ook
is er geen concrete marktpotentie
voor het gebouw. Slopen is daarom
toegestaan.
De stichting Cuypersgenootschap en het burgercomité zijn een
andere mening toegedaan. Volgens
beide partijen bestaan er voldoende alternatieven, maar weigert Meru volgens hen elke medewerking
aan een mogelijke herbestemming.

