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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 
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E.  evdboschdamen@telfort.nl 


