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Betreft: pro forma bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning Delftweg 13, 
OMV.21.07.00047 – Waterstaatskerk Petrus’ Banden  
 
 
Geachte leden van de Bezwaarschriftencommissie, 
 
Historisch Genootschap Roterodamum tekent hierbij, gesteund door Museum Oud 
Overschie en het College van Orgeladviseurs, bezwaar aan tegen de verleende 
omgevingsvergunning met bovengemeld kenmerk, waarbij op basis van art.1 en 2.2. Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht het volgende wordt vergund: 
 
Delftweg 13, 3043CC, het herplaatsen van de preekstoel, het orgel en het doopvont, het 
wisselen van de offerblokken, het opslaan van de tabernakeldeur, de altaartegels en 
relikwieën, het glas-in-lood uit het koor, het doophek en de heiligenbeelden en het slopen en 
afvoeren van het hoogaltaar, de zijaltaren en het celebratiealtaar. 
 
Het pro-forma bezwaar richt zich tegen de door de gemeente gevoerde kleine procedure 
voor het aantasten en onherstelbaar beschadigen van het rijksmonumentale ensemble 
bestaande uit kerk en pastorie, waarbij monumentale onderdelen van het kerkgebouw en 
interieur zullen worden uitgenomen en afgevoerd. Het taalgebruik is verhullend: het 
herplaatsen betekent niet het herplaatsen in de kerk zelf, maar het afvoeren naar elders. 
Opslag krijgt de voorkeur boven context en samenhang in de kerk waarvoor bepalende 
sfeerelementen zoals glas-in-lood zijn bedoeld.  Niet alleen losse interieurstukken, maar ook 
authentieke onderdelen die speciaal voor dit kerkgebouw zijn vervaardigd, wil men 
afvoeren.  Het uitnemen van preekstoel, doopvont en orgel zal tot onherstelbare schade aan 
deze apart benoemde monumentale bouw/interieurdelen leiden. Verlies van 
cultuurhistorische betekenis en de beschermde status wordt geriskeerd.   
 



Historisch Genootschap Roterodamum heeft op 2 november 2018 het bisdom verzocht 
terdege rekening te houden met de cultuurhistorische waarde en betekenis van deze vroege 
waterstaatskerk van stadsarchitect Pieter Adams, de enige die de stad nog rijk is.  
 
Bovendien werd de gemeente verzocht het besluitvormingsproces rond de 
vergunningverlening met uiterste zorgvuldigheid in te richten om een gepast toetsingskader 
te bieden.  Afschrift van de brief werd onder andere gezonden aan de provincie Zuid-Holland 
en de RCE. Deze brief blijkt niet in het dossier te zitten.  (Bijlage)  
 
De gemeente loopt met de vergunningverlening waartegen dit bezwaar zich richt, vooruit op 
een vergunningverlening volgens uitgebreide procedure, waarbij restauratie en 
herbestemming van waterstaatskerk (RM 32926) en pastorie (RM 32927) wordt ingekaderd. 
Wij vinden dat onlogisch. 
 
Wij zijn van mening dat u niet in redelijkheid tot een loskoppeling van beide vergunningen 
had mogen besluiten en zullen dat binnenkort onderbouwen. Procedureel beschikte de 
gemeente op het moment van vergunningverlening slechts over een pre-advies van de RCE 
over een concept bouwplan, dat zich niet uitspreekt over de consequenties van de nu 
voorgestelde ingrepen in het gebouw en de consequenties van het slopen danwel 
verwijderen en afvoeren van afzonderlijke interieurstukken.  Het RCE pre-advies is 
zorgvuldig, gedetailleerd en zorgelijk van toon over een mogelijke trits van ingrepen.  Het 
leest als een handleiding voor op handen zijnde planvorming, maar bevat geen eindoordeel. 
Het plan behelst het tot op het bot strippen van het monumentale kerkgebouw.  
 
Op basis van het opgevraagde pre-advies hebben wij kunnen concluderen dat de 
onderliggende redengevende omschrijving tot de conclusie aanleiding geeft dat het interieur 
niet speciaal voor deze kerk zou zijn vervaardigd. Dat is onjuist, maar was ten tijde van het 
opstellen van de redengevende beschrijving nog niet algemeen bekend. Wij beschikken - 
dankzij samenwerking met Museum Oud Overschie – over nieuwe historische feiten.  De 
herkomst van de preekstoel is direct terug te leiden tot een specifieke opdracht aan Jaco 
Beuijsen (1809-1885). Samen met zijn zwager Cornelis Pisard voltooide hij in 1858 de 
preekstoel voor de Waterstaatskerk in Overschie, waarbij in de stijl van de Vlaamse barok 
Petrus’ zijn banden afwerpt.  Voor de afleesbaarheid van de cultuurhistorie is dit historische 
feit een cruciaal zwaarwegend argument de preekstoel in zijn omgeving ongemoeid te laten.  
 
Wat herplaatsingsplannen van het orgel betreft, die tot schade aan het instrument en verlies 
van beschermde status leiden, zullen wij binnenkort een advies van een expert overleggen.  
 
Roterodamum verzoekt u, gesteund door Museum Oud Overschie en het College van 
Orgeladviseurs Nederland, bovenstaande vergunningverlening te heroverwegen en voor een 
toekomstig besluitvormingsproces de Rijksdienst Cultureel Erfgoed te verzoeken eindadvies 
over de consequenties voor de rijksmonumenten en de gebouwde omgeving uit te brengen. 
Eerst dan biedt u de benodigde kaders voor gedegen advies door de Commissie voor 
Welstand & Monumenten en ligt er besluitvorming die de rechtelijke toets kan doorstaan.  
 
De nadere gronden voor dit pro forma bezwaarschrift zullen wij binnen de gebruikelijke 
termijn van veertien dagen voorleggen. 



 
Wij zien op dit moment af van een voorlopige voorziening door de rechtbank in het 
vertrouwen dat de inhoudelijke argumenten zwaarwegend genoeg zijn om heroverweging te 
kunnen dragen. Wij verzoeken u belanghebbenden zo spoedig mogelijk op de hoogte te 
brengen en van het cultuurhistorisch belang van het monumentale ensemble te 
doordringen. 
 
In een afzonderlijk afschrift brengen wij per mail de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de 
Provincie Zuid-Holland en de directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland op de hoogte. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Ir. Luuk de Boer 
Historisch Genootschap Roterodamum 
 
 
Bijlage: brief HGR d.d. 2 november 2018  
 
cc. Museum Oud Overschie 
      College van Orgeladviseurs 
 
 


