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Minister Van Engelshoven van OCW stelt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per 
jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen worden 
vanaf 1 januari 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die van plan zijn om zo’n 
integrale kerkenvisie op te stellen. Met een integrale kerkenvisies wordt bedoeld dat 
gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken inwoners gezamenlijk een 
strategisch visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand 
binnen een gemeente. Het gaat hierbij om het bewaren van ons religieus erfgoed.  

Er zijn meerdere signalen die we krijgen dat het relevant is om met dit onderwerp aan de 
slag te gaan. De classis Overijssel-Flevoland van de Protestantse Kerk heeft onze 
gemeenteraad een brief gestuurd met de oproep om een kerkenvisie op te stellen. Deze 
oproep heeft de classis ook gedaan aan de lokale kerken. Als gemeente hebben we de 
Katholieke Kerk in Luttelgeest aangekocht met toekomstige wijziging van functie van dit 
gebouw. En de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Steunpunt Archeologie en 
jonge Monumenten Flevoland (SAMF) hebben onlangs een bijeenkomst georganiseerd in 
de Bantsiliek (Bant) voor gemeenten, kerkeigenaren en erfgoedorganisaties. 

Vragen: 

1. Is het college bereid een kerkenvisie te ontwikkelen? 

Het is ons bekend dat de Minister geld beschikbaar stelt voor het opstellen van 
kerkenvisies. Vooralsnog zijn we niet voornemens een aparte kerkenvisie op te 
stellen. In Noordoostpolder bieden we namelijk al mogelijkheden voor een 
duurzame toekomst van kerken. Zo hebben verschillende kerken een nieuwe 
invullingen gevonden (voorbeelden zijn kerken in Bant, Ens, Kraggenburg, Espel, 
Creil en Nagele). In verschillende beleidsstukken is er aandacht voor ons erfgoed 
in de brede zin, hieronder vallen ook kerkgebouwen. 

2. Hoe kijkt het college aan tegen deze ontwikkelingen en behoud van ons religieus 
erfgoed? 

Het behoud en het hergebruik van religieus erfgoed is voor het college vanuit 
onder meer vanuit stedenbouwkundig oogpunt van belang (zie ook het DNA van 
Emmeloord en de dorpen). Daarom is de afgelopen jaren ook meerdere malen 
meegewerkt aan het herbestemmen van leegkomende kerkgebouwen 
(voorbeelden: kerken in Bant, Ens, Kraggenburg, Espel, Creil en Nagele). Het 
college wil deze lijn graag continueren. 
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