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Oegstgeest, 19 augustus 2014  

Aan: 

De besturen van de politieke partijen in Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

Cc:  

Gedeputeerde J.F. Weber  

De leden van de Statenfracties in Zuid-Holland, 

De Gemeentebesturen in Zuid-Holland. 

 

Geachte dames en heren, 

De afgelopen jaren zijn veel kerkgebouwen gesloten en dit proces zal de komende jaren doorgaan. Intussen kennen 

diverse kerkgebouwen vormen van medegebruik (bijv. concerten, tentoonstellingen, buurtfuncties), waardoor het 

desbetreffende gebouw door de kerkelijke gemeente geëxploiteerd kan blijven. Toch moeten veel kerkbeheerders 

besluiten kerkgebouwen te sluiten. Hiermee komt een aantal beschikbaar voor andere bestemmingen.  

In 2012 nam religieus erfgoed in de provincie Zuid-Holland een bijzondere positie in, bij het themajaar ‘Herbestemmen’. 

In maart 2014 heeft het Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland (PRE ZH) bij alle Zuid-Hollandse gemeenten bepleit een 

‘Kerkenvisie’ op te stellen. In een Kerkenvisie wordt aangegeven, welke kerkelijke gebouwen naar verwachting in de 

komende periode in gebruik blijven, voor medegebruik in aanmerking komen of gesloten zullen worden. Daarnaast is 

het van belang om afspraken te maken over het al dan niet toekennen van een gemeentelijke monumentenstatus. (zie 

bijlage 1). Als voorbeeld van een Kerkenvisie noemen wij de ‘Lokale Agenda Herbestemming Religieus Erfgoed van de 

gemeente Deventer’.  

Kerkgebouwen hebben een belangrijke rol in het sociale integratie- en wijkbeleid en zijn vaak het middelpunt van een 

dorp of wijk. Met het verdwijnen van monumentale kerkgebouwen kan een dorps- of stadsgezicht aangetast worden.  

Het PRE ZH stelt voor leegkomende kerkgebouwen te koppelen aan de maatschappelijke ontwikkelingen uit de ‘Visie 

voor ruimte en mobiliteit’ en de SER ladder (1 beschikbare ruimte benutten, 2 ruimte meervoudig gebruiken, 3 nieuwe 

ruimte gebruiken). Daarnaast wordt gesignaleerd dat verzorgingshuizen sluiten en mensen langer thuis wonen. In de 

provincie Zuid-Holland worden 27 verzorgingshuizen deels of geheel gesloten. In het kader van de invoering Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 ligt deze regie bij de gemeenten.  
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Het herbestemmen van kerkgebouwen, mits financieel haalbaar, betekent dat deze bij voorbeeld hergebruikt kunnen 

worden als wooncentra voor senioren, als alternatief voor de recent verminderde capaciteit. Andere mogelijkheden zijn 

bibliotheek, huis- of tandartspraktijkruimte, ontmoetingscentrum, expositieruimte, kinderopvang, café, voedselbank, 

Blijf van mijn lijfhuis of asielzoekerscentrum. Kerkgebouwen zijn bij uitstek geschikt om de omwonenden, de huidige en 

toekomstige gebruikers actief te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Immers succesvolle openbare 

ruimtes hebben een positieve invloed op gezondheid, lokale economie, sociale cohesie en culturele ontwikkeling van 

een wijk. Deze waardevolle gebouwen zijn vaak gelegen in kernen van gemeenten of dorpen.  

Daarom vragen wij alle politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van Provinciale Staten 

op 18 maart 2015 op te nemen: 

- Dat de provincie de gemeenten stimuleert om te anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen in hun 

gemeenten door samen met kerkbeheerders een Kerkenvisie te maken;  

- Dat de provincie stimuleert om waar mogelijk leegkomende kerkgebouwen duurzaam te hergebruiken; onder 

verwijzing naar de toezegging in kader van de uitwerking van de Visie ruimte en mobiliteit inzicht wordt 

verstrekt in de relatie wonen – zorg en de gevolgen hiervan in de provincie; 

- Dat de provincie onderzoekt of kerkgebouwen een rol kunnen spelen bij de toekomstige taken op het gebied 

van wonen, zorg en voorzieningen. 

Het PRE ZH is graag bereid om een nadere toelichting of meer informatie te geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Elly van den Bosch-Damen, voorzitter 

T.: 071 51 53 618 / M.: 06 20 96 87 10 

E.: evdboschdamen@telfort.nl 

 

 

Bijlage: Brief d.d. 10 maart 2014 i.z. Kerkenvisie.  
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Oegstgeest, 10 maart 2014 

Geachte dames en heren raadsgriffiers, 

 

Volgende week worden in de meeste Zuid-Hollandse gemeenten verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Daarna 
worden de Collegeprogramma’s 2014 – 2018 geschreven. 

Vriendelijk verzoekt het Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland u de toekomstige collegepartijen onderstaande 
kerkenvisie te willen geven met als doel deze kerkenvisie in het collegeprogramma op te nemen. Bij voorbaat hartelijke 
dank hiervoor. 

Kerkenvisie 

In de afgelopen jaren zijn veel kerkgebouwen gesloten. Naar verwachting zal dat proces ook in de komende jaren 
doorgaan. Veel kerkgebouwen kennen intussen vormen van medegebruik (bijv. concerten, tentoonstellingen, 
buurtfuncties), waardoor het desbetreffende gebouw ook door de kerkelijke gemeente geëxploiteerd kan blijven 
worden. Toch moeten veel kerkbeheerders uiteindelijk toch besluiten kerken te sluiten. Een aantal gebouwen komt dan 
beschikbaar voor andere bestemmingen. 

Het Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland (PRE ZH) bepleit dat in alle gemeenten een ‘Kerkenvisie’ wordt opgesteld 
door gemeentebesturen en kerkbeheerders gezamenlijk. In deze visie wordt aangegeven, welke kerkelijke gebouwen 
naar verwachting in de komende periode in gebruik blijven, voor medegebruik in aanmerking komen of gesloten zullen 
worden. Het is eveneens van belang daarin afspraken te maken over het al dan niet toekennen van een gemeentelijke 
monumentenstatus. Voorkomen moet worden dat gemeenten onverwacht worden geconfronteerd met veranderingen 
in het (mede-)gebruik van kerkgebouwen, sluiting van kerkgebouwen e.d. Voor de gemeenten is het ook van belang – 
vooraf of tussentijds - bestemmingsplannen aan te passen. Kerkbeheerders kunnen aan een Kerkenvisie zekerheid 
m.b.t. het gemeentelijk beleid ontlenen bij het handhaven van het kerkelijk gebruik, bij multifunctioneel gebruik of bij 
sluiting ( en afstoting) van hun gebouwen. 

Kortom: het PRE ZH roept alle gemeenten op tot het vaststellen van de bedoelde Kerkenvisie. Dat biedt duidelijkheid 
voor gemeentebesturen en kerkbeheerders. Dergelijke afspraken zijn ook van wezenlijk belang voor de lokale 
gemeenschap, die dan niet overvallen wordt door een besluit, waardoor emoties een zorgvuldige procedure en 
oplossing in de weg kunnen staan! 

Het PRE ZH is graag bereid om een nadere toelichting of meer informatie te geven. 

Met vriendelijke groet, 

Elly van den Bosch-Damen, voorzitter 

T.: 071 51 53 618 / M 06 20 96 87 10 

E.: evdboschdamen@telfort.nl 
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