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Vragen: 
 
Vragen Kerkenvisie  
De rijksoverheid ondersteunt de ontwikkeling van een kerkenvisie op gemeentelijk niveau via de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en financiert de opstelling van deze visie. De kerkenvisie is een 
strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen, waarbij aandacht is voor instandhouding of voor 
herbestemming. Bij het opstellen van de visie bepalen gemeente, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties 
en anderen samen de toekomst van kerken in gemeente. 
In het verleden zijn op zichzelf staande keuzes gemaakt voor kerkgebouwen in onze gemeente (Bant, 
Ens, Kraggenburg, Espel, Creil en Nagele). We willen als fracties met de kerkenvisie goede keuzes 
voor de toekomst ondersteunen. Versterking van kerken, behoud van erfgoed of herontwikkeling. 
Op 8 juli 2019 is de gezamenlijke motie van D66 en CU-SGP aangenomen om een kerkenvisie op te 
stellen in 2020 of 2021. We hadden de hoop/verwachting dat de kerkenvisie deze raadsperiode kon 
worden vastgesteld door de gemeenteraad. We begrijpen dat er vorderingen zijn in het opstellen van 
de visie, maar het raadsbesluit toch doorschuift naar de volgende raadsperiode.  

 
Vraag 1. Wat is de planning voor de raadsbehandeling van de kerkenvisie? 
Antwoord: 
De Kerkenvisie is zoals eerder aangegeven inderdaad vertraagd. Dat heeft alles te maken met 
Corona: juist in een interactief proces als dit waarbij vertrouwen een grote rol speelt, zijn 
fysieke overleggen een voorwaarde. Inmiddels is Bureau Coup ingehuurd en aan het werk 
gegaan met de Kerkenvisie. De eerste fase bestaat vooral uit het ophalen en inventariseren van 
alle benodigde informatie. De individuele gesprekken met de kerkbesturen en eigenaren staat 
nu gepland in het 1e kwartaal van 2022. Daarvoor willen we een gezamelijke startbijeenkomst 
organiseren. Juist omdat het proces van de Kerkenvisie afhankelijk is van opgebouwd 
vertrouwen en de agenda's van vele partijen is het lastig een vooraf gegeven planning altijd te 
halen. Het is onze bedoeling dat de Kerkenvisie in het najaar van 2022 door de raad kan 
worden vastgesteld. Ruim voor die tijd wordt de raad in het proces betrokken. 
Voor het tweede deel van deze vraag merken we op dat het vertragen van ontwikkelingen als 
gevolg van het proces van de Kerkenvisie niet aan de orde is. De Kerkenvisie biedt juist 
kansen om ontwikkelingen mogelijk te maken die eerder misschien niet in beeld waren. Bij 
gesprekken met kerkbesturen over hun plannen wordt de Kerkenvisie dan ook juist genoemd 
als een kans, niet als een belemmering. Voor kerken die een monumentale status hebben geldt 
dat voor herbestemming of uitbreiding een zwaarder vergunningentraject geldt en sloop is 
uitgesloten.  
 
 
Vraag 2. Welke ontwikkelingen zijn binnen de gemeente bekend, waar de kerkenvisie vertragend voor 
werkt? Kunt u hier een opsomming voor geven? 
Antwoord: 
Er is gesproken met het bestuur van een kerk die op de monumentenlijst staat en waar 
uitbreiding gewenst is. In dat geval is juist gewezen op de meerwaarde die de Kerkenvisie kan 
hebben bij de plannen, zoals afstemming met andere kerkbesturen over bijvoorbeeld de vraag: 
is er in een ander kerkgebouw wel voldoende ruimte? De Kerkenvisie kan hierin dus juist 
faciliteren omdat het kerkbesturen bij elkaar brengt. 



In een ander gesprek is gewezen op de wenselijkheid om een kerkgebouw te behouden en te 
kijken of de gewenste ontwikkeling ook in het gebouw mogelijk is als alternatief voor sloop. 
Overigens wijzen we al sinds jaar en dag eigenaren en initiatiefnemers op de 
cultuurhistorische en maatschappelijke waarde van kerkgebouwen. 
 
Vraag 3. Bent u bereid in overleg met de gemeenteraad een oplossing te zoeken voor deze 
ontwikkelingen (met als doel vertraging te voorkomen)? 
Antwoord; 
In onze ogen is er bij deze ontwikkelingen geen sprake van vertraging vanwege de Kerkenvisie. 
De monumentale status zorgt er met name voor dat deze ontwikkelingen de nodige tijd kosten. 
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