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Gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA  RHOON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw brief van: 20 september 2016 Ons kenmerk: 1137674 
Uw kenmerk:  Contact: H.J. Alefs 
Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: +31180451216 
  E-mailadres: h.alefs@bar-organisatie.nl 
  Datum: 11oktober 2016 
  
Betreft: : Beantwoording schriftelijke vragen PvdA fractie Dorpskerk Poortugaal 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op 20 september 2016 heeft de PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld over mogelijke aanpassingen 
aan het interieur van de Dorpskerk in Poortugaal. Hieronder geven wij u antwoord op de gestelde vragen. 
 
 
Beantwoording. 
De door u gestelde vragen beantwoorden wij hieronder. 
 

1. Is het college op de hoogte van de geplande aanpassingen aan het interieur van de Hervormde 
Kerk in Poortugaal?  

 
Beantwoording 
Nee, wij zijn niet op de hoogte van  voorgenomen aanpassingen aan het interieur. Er is in dit 
kader geen omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Wij waren er wel van op de 
hoogte dat er plannen zouden worden gemaakt voor de toekomst van het  kerkgebouw.  Die zijn 
tot op heden niet inhoudelijk met ons gedeeld. 
 
 

2. Is het College op de hoogte van de drastische voornemens die men heeft met het soms 
eeuwenoude meubilair?  
 
Beantwoording 
Nee, wij zijn niet op de hoogte van eventueel voorgenomen aanpassingen aan het meubilair. Er 
is in dit kader geen omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. 

 
3. In hoeverre heeft het college de bestuurlijke of wettelijke mogelijkheden de plannen te toetsen 

aan de regels van (Rijks)monumenten? 



 
  

 
 
 
  
Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen PvdA fractie Dorpskerk Poortugaal Pagina 2 van 3 
 

 
 
 Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl 
 

 
Beantwoording 
De Dorpskerk (Kerkstraat 90, Poortugaal) is een door het rijk aangewezen monument 
(rijksmonument). Op basis van de Erfgoedwet (en het overgangsrecht van de Monumentenwet 
1988), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht 
 (Bor) zijn vrijwel alle werkzaamheden aan een rijksmonument vergunningsplicht. Dit betekent 
dat de initiatiefnemer een omgevingsvergunning moet aanvragen bij de gemeente voordat de 
werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. De gemeente vraagt bij de behandeling van deze 
vergunning advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (bij ingrijpende wijzigingen) en 
aan de gemeentelijke monumentencommissie. Deze advisering is verplicht voordat het college 
een besluit neemt over de aanvraag. Uitsluitend voor een beperkt aantal werkzaamheden, 
zoals ‘gewoon onderhoud’, is geen vergunning nodig. De vergunningsplicht is van toepassing 
op alle delen van het monument en dus in principe ook op het interieur. Bij de Dorpskerk is hier 
zeker sprake van omdat het interieur ook benoemd is in de redengevende omschrijving. De 
redengevende omschrijving is opgenomen in het register dat door de minister wordt 
bijgehouden (het monumentenregister).  
 
De gemeente kan handhavend optreden wanneer (vergunningsplichtige) werkzaamheden 
worden uitgevoerd zonder of in afwijking van een vergunning. 
 

4. Gelden de regels omtrent monumentenzorg in gelijke mate voor het interieur als voor het 
exterieur van het gebouw?  

 
Ja, voor zover het interieur deel uitmaakt van het monument gelden dezelfde regels. 

 
5. Is het college bereid in gesprek te treden met de kerkgemeenschappen om volledig over de 

voorgenomen plannen te worden ingelicht? Dit graag op zo kort mogelijke termijn om 
onherroepelijke schade aan interieur en/of meubilair te voorkomen.  
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Beantwoording 
Wij gaan beslist in gesprek met de kerkbesturen  over de eventuele plannen. Naar aanleiding van 
de raadsvragen is contact gezocht met de kerk om een overleg in te plannen. 

 
 
BIJLAGEN 
1138018 - Schriftelijke raadsvragen PvdA fractie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 



Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders 

      van Albrandswaard 

 

 
  

Poortugaal, 20 september 2016 
  
Geacht College van Burgemeester en wethouders, 
  
Vanuit  mijn betrokkenheid met het wel en wee van Poortugaal, wil ik u mijn ernstige zorgen 
voorleggen omtrent de ontwikkelingen rond de Hervormde Kerk van het dorp. 
Het is u wellicht bekend dat de Nederlands Hervormde en de Gereformeerde kerkgemeenschappen 
in Poortugaal hebben besloten gezamenlijk de oude Hervormde Kerk te gaan gebruiken voor hun 
kerkdiensten. 
Als lid van de Monumentendag-commissie staat de monumentale status van deze kerk mij na aan het 
hart. Dit betreft niet alleen het exterieur maar zeker ook het interieur van de kerk, inclusief het soms 
eeuwenoude meubilair. 
De informatie die ik nu heb gekregen over de aanpassingen die aan dit interieur mogelijk gaan 
worden aangebracht, als gevolg van de samenwerking van de twee kerkgemeenschappen, baart mij 
ernstige zorgen. 
De vragen die ik heb richten zich op de mogelijkheid die de gemeente cq het college heeft om de 
monumentale status van de kerk, exterieur en interieur inclusief het eeuwenoude meubilair, te 
bewaken en te behouden. 
Dit brengt mij tot de volgende vragen: 

- Is het college op de hoogte van de geplande aanpassingen aan het interieur van de 
Hervormde Kerk in Poortugaal? 

- Is het College op de hoogte van de drastische voornemens die men heeft met het soms 
eeuwenoude meubilair? 

- In hoeverre heeft het college de bestuurlijke of wettelijke mogelijkheden de plannen te 
toetsen aan de regels van (Rijks)monumenten? 

- Gelden de regels omtrent monumentenzorg in gelijke mate voor het interieur als voor het 
exterieur van het gebouw? 

- Is het college bereidt in gesprek te treden met de kerkgemeenschappen om volledig over de 
voorgenomen plannen te worden ingelicht? Dit graag op zo kort mogelijke termijn om 
onherroepelijke schade aan interieur en/of meubilair te voorkomen.   

  
 Met vriendelijke groet, 

    Plonie Rooimans  

    Fractie PvdA 
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