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Groen licht voor bouw Vedische UniversiteitGroen licht voor bouw Vedische Universiteit
UITSPRAAK Burgercomité St. Ludwig en Cuypersgenootschap vangen bot bij Raad van State

door onze verslaggever

VLODROP – De Raad van State heeft
de bezwaren van het burgercomité
St. Ludwig en de stichting Cuypers-
genootschap tegen de bouwplan-
nen voor een Vedische Universiteit
in Vlodrop afgewezen. Door deze
uitspraak kan de stichting Meru
verder werken aan de realisatie van
de plannen.

De beide organisaties maakten
onder meer bezwaar tegen het aan-
tal vierkante meters grond dat be-
bouwd zou mogen worden en te-
gen de geplande hoogte van 35 me-
ter van een expositietoren die op
het terrein moet verrijzen. Ze von-
den dat de eerder vergunde hoogte
van dertig meter gehandhaafd
moest worden. De Raad van State
oordeelt echter dat een verhoging
van vijf meter ruimtelijk gezien
niet op bezwaren stuit. Het bestem-
mingsplan staat een hoogte van 35
meter toe. Ook over de mate van
bebouwing kregen de bezwaarma-
kers ongelijk.

In december besliste de Raad
van State al dat de stichting Meru
het rijksmonumentale klooster St.
Ludwig op het terrein mag slopen.
De voorbereidingen daarvoor zijn
in volle gang. Naar verwachting
kan er binnen afzienbare tijd ook
daadwerkelijk worden begonnen
met de afbraak van het gebouw.
Onduidelijk is nog wanneer de
nieuwbouw vervolgens gereali-
seerd kan zijn.

Een tekening uit 2009 laat zien hoe de nieuwbouw eruit zou komen te zien als klooster St. Ludwig niet mocht worden afgebroken. Inmiddels is daar wel
toestemming voor. Op de plek van het klooster zal dezelfde bebouwing komen zoals die op de tekening aan de rechterkant van de expositietoren (mid-
den vooraan) te zien is.  illustratie Stichting Meru


