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De Stichting Oude Gelderse Kerken
(SOGK) zet zich, al sinds 1974, in voor het
materiële en functionele behoud van het
gebouwd monumentaal religieus erfgoed
in de provincie Gelderland. Ze heeft 16
monumentale kerkgebouwen, 1 synagoge
en 3 torens (in totaal betreft het 22
rijksmonumentennummers) in eigendom.
De monumentale kerkgebouwen zijn
veelal beeldbepalend voor stad en dorp
en hebben een grote cultuurhistorische
waarde. Kerkgebouwen zijn vanouds ook
plaatsen van ontmoeting midden in de
lokale samenleving. Naast de religieuze
bestemming wil de SOGK ook inzetten
op een bredere invulling die past bij de
plaatselijke situatie.
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Voorwoord
Vanuit de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) is een verzoek gekomen om te onderzoeken op welke
wijze invulling gegeven kan worden aan de beantwoording van de toenemende vraag tot ondersteuning,
kennisdeling en samenwerking met betrekking tot Religieus Erfgoed en de toekomst ervan in de Provincie
Gelderland.
Wat is er voor nodig om het hoofd te kunnen bieden aan het groeiende vraagstuk rondom behoud, beheer
en toekomst van kerkgebouwen? In dit onderzoek passeren verschillende oplossings- en denkrichtingen plus
“best”practices de revue. Tevens worden er aanbevelingen gegeven over de mogelijk toekomstige aanpak
binnen de Provincie Gelderland. Graag wil de Stichting Oude Gelderse Kerken de bevindingen met u delen
om zo bij te dragen aan de beleidsdiscussie rondom dit onderwerp.
Allereerst willen wij de SOGK bedanken voor het verlenen van de opdracht en daarnaast de Provincie
Gelderland die ook het belang van het onderzoek onderschrijft in haar motivatie voor subsidieverlening.
Verder bedanken wij graag allen die op enigerlei wijze informatie beschikbaar hebben gesteld of hebben
meegewerkt aan de interviews. In het bijzonder Drs. F. Strolenberg, Programmamanager Kennisstromen &
Toekomst Religieus Erfgoed, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Ik hoop dat u met interesse kennis zult nemen van dit rapport en de bevindingen en dat deze rapportage
aanleiding geeft tot het inslaan van wegen die bijdragen aan het behoud van het Gelderse Religieus
Erfgoed voor nu en in de toekomst. Deze rapportage kan voorzien in een opstap naar een verder te
vervolmaken aanvliegroute ter beantwoording van dit grote maatschappelijke vraagstuk.
Erfgoed.nu
Lilian Grootswagers
30 september 2017

K ENNIS IS KR ACHT | Tijd voor een opstap naar een plan met effect | September 2017

3

Foto: Jan van Dalen Fotografie

4

Toekomst Gelders Religieus Erfgoed

Inhoudsopgave
1.	Inleiding
1.1 Aanleiding + achtergrond
2.	Doel en Werkwijze

7
7
9

2.1 Doel

9

2.2 Probleemstelling

9

2.3 Werkwijze

9

3.	De bredere context van het religieuze erfgoed
3.1 Ontwikkelingen in de tijd

11
11

		

3.1.1 DESTEP

11

		

3.1.2 Heritage Counts for Europe

16

4. Vertrekpunten de actuele situatie

19

4.1 Huidig beleid Gelderland

19

4.2 Feiten op een rij

19

4.3 SOGK

25

		

4.3.1 De SOGK streeft de volgende doelen na

25

		

4.3.2 Structurele ondersteuning Provincie Gelderland

25

		

4.3.3 Beleid en toekomst SOGK

26

4.4 Landelijk
		

4.4.1 Standpunten

5.	De mogelijke oplossingsrichtingen

28
31
33

5.1 De Best Practices

33

5.2 Gelderse kennisdeling

34

5.3 De oplossingen en denkrichtingen in andere provincies

35

			5.3.1 Actueel beleid binnen diverse provincies

35

5.4 Denkrichtingen landelijk

43

5.5 Bevindingen uit interviews met actoren

46

6.	Conclusies

49

7. aanbevelingen

53

Bijlage 1: Best practices

57

Bijlage 2: Vragenlijst interviews

65

literatuurlijst

71

Colofon

72

K ENNIS IS KR ACHT | Tijd voor een opstap naar een plan met effect | September 2017

5

H O O FDS T U K

1

Foto: Joop Koopmanschap

6

Toekomst Gelders Religieus Erfgoed

Inleiding
1.1 Aanleiding + achtergrond
Kerkgebouwen en -torens vanuit elke positie in stad, dorp en buitengebied rijzen ze op en vertellen ze
het verhaal van hun geschiedenis en daarmee van de historie van de gemeenschap die ze ooit heeft
gerealiseerd. Religieuze gebouwen zijn de krachtigste materiële uiting van de Gelderse identiteit. Ze zijn
in vervlogen tijden, met, voor en door de burgers van Gelderland gebouwd. Door de snel toenemende
secularisatie zullen er in Gelderland meer dan 1501 kerkgebouwen leegkomen.
De toekomst ervan kent vele mogelijkheden zoals herbestemming, tussentijdse invulling of gewoon
duurzame instandhouding in de oorspronkelijke functie. Er zijn niet veel mensen die weten hoe ze dit aan
moeten pakken. Er is weinig geld en weinig expertise.
Kortom de leegstand van kerkgebouwen baart zorgen. Deze leegstand bestaat nu al, maar het aantal
kerken dat de religieuze functie gaat verliezen zal in de nabije toekomst sterk toenemen. Tien jaar geleden
was het nog incidenteel, nu worden we dagelijks in de media geconfronteerd met fusies, samenvoegingen
en aankondigingen van sluiting. Uit de Gelderse Monumentenmonitor blijkt dat er inmiddels in 32
kerken nog slechts 1 dienst per week plaatsvindt. Ook de religieuze gemeenschappen erkennen het
probleem en komen zelf met cijfers en verwachtingen naar buiten. Zo sprak in 2014 Kardinaal Eijk zijn
toekomstverwachting uit; van de 300 kerkgebouwen binnen zijn bisdom verwacht hij er uiteindelijk nog
slechts 20 nodig te hebben (in 2025).
Elk jaar ziet het bisdom zich genoodzaakt meer gebouwen te sluiten en te onttrekken aan de eredienst.
Ook de Protestantse Kerk Nederland geeft aan dat de verwachting is dat veel gebouwen zullen sluiten.
Een zorgwekkend vooruitzicht omdat leegstand, met als gevolg verpaupering met mogelijk zelfs
afbraak, het karakteristieke beeld van het platteland, dorp of stad danig aan kan tasten. Het is een
maatschappelijke opgave die niet alleen belangrijk is vanuit het aspect cultureel erfgoed, het raakt ook aan
de aantrekkelijkheid van het provinciale landschap en de economie (toerisme). Verder zijn er veel publieke
middelen geïnvesteerd in het verleden in restauratie en instandhouding van deze categorie gebouwen.
Afbraak ervan betekent ook kapitaalvernietiging en is een aanslag op het milieu. Veel creativiteit en kennis
zal er nodig zijn om nieuwe oplossingsrichtingen te vinden en mogelijk te maken.

1

Landelijke cijfers wijzen op een aantal van ca. 2.000 vrijkomende kerkelijke gebouwen in Nederland in de komende 10
jaar. Doorvertaald naar Gelderland zou dat naar schatting 150 - 200 kerken kunnen betekenen (Gelderland, 2014).
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Doel en Werkwijze
2.1 Doel
Doel van de haalbaarheidsstudie is:
Te definiëren op welke wijze invulling gegeven zou kunnen worden aan de beantwoording van
de toenemende vraag tot ondersteuning, kennisdeling en samenwerking met betrekking tot het
maatschappelijke vraagstuk Religieus Erfgoed en de toekomst ervan in de Provincie Gelderland.

2.2 Probleemstelling
De Nederlandse bevolking ziet zich geconfronteerd met het vraagstuk: hoe om te gaan met het belangrijke
religieuze erfgoed in een sterk veranderende en seculaire samenleving. Zo ook in Gelderland. Er is een
toenemende vraag naar kennis, kennisdeling, kennisontwikkeling, kennisborging, ondersteuning en
samenwerking.
Bij deze probleemstelling horen de volgende onderzoeksvragen:
• Hoe ziet de toekomst van Religieus Erfgoed er momenteel in Nederland en in de Provincie Gelderland
uit?
• Hoe heeft Religieus Erfgoed zich de afgelopen tijd ontwikkeld, welke veranderingen hebben er
plaatsgevonden?
• Wat is het actuele beleid omtrent het behoud van Religieus Erfgoed in Gelderland?
• Wat wordt er momenteel in Nederland al gedaan, hoe wordt er binnen andere provincies geanticipeerd
op het onderwerp en waarom?

2.3 Werkwijze
Het onderzoek bestaat uit:
• Kwalitatief onderzoek;
Een aantal relevante stakeholders binnen en buiten de provincie zijn geïnterviewd. Onder andere
Provincie Gelderland de medewerkers van de afdeling Cultuur, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
vanuit het Project Religieus Erfgoed, stakeholders uit andere provincies, Monumentenwacht Gelderland,
Gelders Genootschap, het Cuypersgenootschap, de Bond Heemschut en de SOGK.
• Deskresearch;
• Inventarisatie en bestudering van diverse werkwijzen in het land;
• Literatuuronderzoek.
.
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De bredere context van het
religieuze erfgoed
3.1 Ontwikkelingen in de tijd
3.1.1 DESTEP

Aan de hand van het DESTEP2 model is er een schets gemaakt van de huidige situatie en de veranderingen
die er in de afgelopen tijd rondom het onderwerp Religieus Erfgoed hebben plaatsgevonden.
Demografisch

Rond 1900 was het kerkelijk landschap in ons land nog overzichtelijk: ruim negen op de tien Nederlanders
gingen naar de Nederlands Hervormde, Katholieke of Gereformeerde Kerk. Zes procent ging naar een
andere kerk en maar 2 procent van de Nederlanders voelde zich niet met een kerk verbonden. Ruim
honderd jaar later is het beeld totaal anders. In 2008 rekenden nog geen zes op de tien Nederlanders
zich tot een kerkgenootschap. De helft van hen (29 procent) was Katholiek, 9 procent Hervormd, 4 procent
Gereformeerd en 6 procent behoorde tot de Protestantse Kerk in Nederland. De overige gezindten waren
gegroeid tot 10 procent. Onkerkelijkheid was in dat jaar de belangrijkste hoofdstroming, met 42 procent.
De toename van het aantal onkerkelijken ging tot de jaren zeventig vrijwel gelijk op met de uittocht
uit de Hervormde Kerk. De versnelde ontkerkelijking van de jaren daarna trof ook de Katholieke en
Gereformeerde Kerken. Dat dit bij Katholieken en Gereformeerden zoveel later gebeurde, is wel eens
verklaard vanuit hun vertraagde emancipatie. Toen die eenmaal voltooid was, konden de kerken geen
dwingende sociale controle meer uitoefenen op hun kerkleden en verloren zij hun functie (Toen en Nu, CBS
2008).
Aantal Kerkbezoekers Rooms Katholieke kerk
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Ontkerkelijking PKN

Bron: http://www.ru.nl/kaski/onderzoek/cijfers-rooms/virtuele_map/kerkgangers/

Ontkerkelijking RKK

(Bron: www.ru.nl/kaski)

2

DESTEP: is een acroniem voor demografisch, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en politiek. Het is een brede
analyse van macro factoren.
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Economisch

Onder verwijzing naar het in de Provincie Noord-Brabant uitgevoerde onderzoek Heilige Huisjes3 kunnen
we 4 economische belangen benoemen die de kerk als onroerend erfgoed vervult:
1. Waardevermeerdering van vastgoed in de directe omgeving;
2. Het beïnvloeden van locatiebeslissingen en/of woonvoorkeuren van huishoudens;
3. Het stimuleren van toerisme en/of recreatie;
4. Het aantrekken van creatieve en/of culturele bedrijvigheid.
De economische betekenis van kerken en andere vormen van Religieus Erfgoed schuilt onder meer in het
feit dat ze een attractiewaarde hebben voor een grote groep recreanten. Allereerst zijn er de traditionele
toeristen die kerken en kloosters bezoeken vanuit cultuurhistorisch oogpunt. Het gaat hierbij om een
aanzienlijke groep. Zo geeft ca. 50% van de toeristen die een stedentrip maken aan dat ze religieuze
gebouwen bezoeken (LAgroup & Interarts, 2005, pag. 28).
Daarnaast blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat een investering van € 1, - in
erfgoed, een verdriedubbeling in de investering lostrekt uit onze samenleving die ten goede komt aan de
werkgelegenheid en de vrijetijdseconomie.
Religieus Erfgoed heeft dus zeker een grote waarde voor zowel de lokale samenleving als voor Nederland.
Dit is echter niet alleen het geval bij kerken die nog in hun huidige kerkelijke functie worden gebruikt maar
dit is ook zeker het geval bij kerken die gedeeltelijk of totaal zijn herbestemd. Ook deze kerken hebben
een positieve invloed op zowel de lokale als regionale economie. Zo wordt er werkgelegenheid gecreëerd
wanneer een kerk wordt herbestemd en blijft de kerk zijn toeristische functie behouden.
Sociaal

De kerk is met haar toren een herkenningsteken in dorp of stad en een baken voor de omgeving. En
alleen al daarom is een kerk vaak het behouden waard en kan het behoud rekenen op maatschappelijk
draagvlak. Vooral ook op het platteland kan de aan- of afwezigheid van een kerkgebouw, vaak in de kern
van de gemeenschap, een behoorlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid.

Kerkgebouwen als zodanig zijn
niet in staat om krimp tegen
te gaan. Maar als het behoud
daarvan betekenis krijgt voor
de samenleving ontstaan er
kansen voor versterking van de
leefbaarheid en de vitaliteit van
de regio.
(Bron Stichting Cultureel Erfgoed
Zeeland; Kerk Krimp en Kans)

3
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2013 Telos, Universitair Centrum voor duurzame ontwikkeling en Verderbrenger.
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Technologisch

Monumentale kerkgebouwen staan bekend om hun hoge energieverbruik: lastig te verwarmen en vaak
tochtig. Kerkeigenaren en -beheerders zoeken, mede vanuit hun opvatting over goed rentmeesterschap
en hun zorg om de toekomst van de aarde, naar strategieën om hun energieverbruik te beperken en te
verduurzamen.
Er zijn manieren om vrij eenvoudig energie te besparen: minder stroomverbruik door ledverlichting, minder
gasverbruik door isolatie, betere afstemming van de verwarming van ruimtes op het gebruik en verlaging
van de temperatuur. Elke graad lager levert 7 procent besparing op.
Energie is één van de thema’s, daarnaast kun je denken aan innovatieve technieken en materialen,
hergebruik van materialen, demontabel bouwen en het inzetten op nevengebruik bij kerken die niet
meer zo intensief gebruikt worden. Een gelijkmatig gebruik met nevenfuncties is vanuit het oogpunt van
duurzaamheid beter dan piekgebruik.4
Gezien de oplopende opgave in herbestemming en gezien de vaak grote lege ruimtes is men van mening
dat er geïnventariseerd moet worden welke innovatieve verduurzamingsmaatregelen er zijn om met behoud
van cultuurhistorische waarden Religieus Erfgoed te behouden.5
Tijdelijk maar duurzaam
In afwachting van een nieuwe bestemming staan veel kerken langer leeg dan wenselijk. Tijdelijk gebruik
is vaak moeilijk omdat er geen faciliteiten zijn, zoals toiletten, goede elektra of een keuken. Ook is het
verwarmen van een leegstaand gebouw vaak kostbaar. Er is innovatie nodig. In dit kader organiseerde
BOEi6 een ontwerpcompetitie tijdelijke units “alles door de kerkdeur”. Ingegeven door het feit dat een
oplossing voor dit probleem weleens een demontabele unit zou kunnen zijn met daarin alle basisfaciliteiten
voor tijdelijk gebruik. Deze unit moet snel in een gebouw kunnen worden opgebouwd en aangesloten. De
onderdelen moeten door een kerkdeur passen en rekening houden met de monumentale waarden. De units
moeten herbruikbaar zijn, zodat de geboden oplossing ook duurzaam is (meer info www.boei.nl).

4
5
6

Dulski, september 2016 symposium energieke kerken georganiseerd door RCE en NRF.
Motie Pechtold en Dik Faber 2e kamer, 22-11-2016.
BOEi, een maatschappelijke onderneming met een passie voor het restaureren en herbestemmen van erfgoed.
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Ecologisch

Behoud van kerkgebouwen is het meest duurzame wat er is. Vanuit ecologisch oogpunt is transformeren in
plaats van sloop de beste oplossing.
In het land ontstaan allerlei initiatieven, o.a. het initiatief Groenekerk.nl opgezet door Kerk in Actie en
Tear. Naast andere speerpunten is o.a. kennisdeling rondom energie en duurzaamheidsmaatregelen een
item. In dit kader is een toolkit duurzaam beheer ontwikkeld. Een aantal kerken in Gelderland voeren het
Groenekerken label al.

(bron: www.groenekerk.nl)
Politiek

Door een strikte scheiding van kerk en staat is er lange tijd vanuit de politiek afstand gehouden tot het
onderwerp. In 2008, het Jaar van het Religieus Erfgoed, is er ingezet op agendering, samenwerking en
het creëren van draagvlak voor het onderwerp. In vervolg op de ontwikkelingen na 2008 is er vanuit
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2014 gestart met de Nationale Agenda Religieus Erfgoed.
Langzaam maar zeker ontstaat er steeds meer het besef dat de toekomstig te verwachten grootschalige
leegstand van Religieus Erfgoed een maatschappelijk vraagstuk is. In 2016 is er in de Tweede Kamer een
politieke bewustwording ontstaan. Op 3 november van dat jaar vond er op initiatie van CU en D66 een
Ronde Tafel gesprek plaats over de toekomst van Religieus Erfgoed. Op 22 november zijn er in het kader
van de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
voor het jaar 2017 2 moties ingediend aangaande Religieus Erfgoed en toekomst. Men is van mening dat
een integrale afweging met het oog op de toekomst van Religieus Erfgoed van het grootste belang is. De
regering is verzocht in overleg te gaan met de partners van de Agenda Religieus Erfgoed, de provincies en
de gemeenten om te bezien wat de komende periode nodig is gezien de leegstandsontwikkeling binnen
het Religieus Erfgoed. Dit alles met als doel de uitkomsten hiervan mee te nemen in een evaluatie van de
monumentenzorg welke is voorzien voor 2018.
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Een tweede motie van de Kamerleden Dik-Faber en Pechtold richtte zich op verduurzamingsmogelijkheden
bij behoud van Religieus Erfgoed. Met name energiebesparende maatregelen. Gezien de oplopende
opgave in herbestemming en gezien de vaak grote lege ruimtes zijn de Kamerleden van mening dat er
geïnventariseerd moet worden welke innovatieve verduurzamingsmaatregelen er zijn om met behoud van
cultuurhistorische waarden Religieus Erfgoed te behouden.
Op dit moment wordt er binnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de deelnemers aan
de werkgroepen, in de per december 2016 afgeronde Nationale Agenda Religieus Erfgoed, gewerkt aan
de opstelling van een projectplan Religieus Erfgoed. In de slotverklaring van de Nationale Agenda Religieus
Erfgoed: Agenda en verbinding naar de toekomst, wordt expertise-ontwikkeling en kennisoverdracht
speciaal onder de aandacht gebracht en als cruciaal gezien voor behoud van dit erfgoed. Ook is één van
de actiepunten om in samenwerking oplossingsrichtingen en initiatieven te ontwikkelen hoe hiermee om te
gaan. Ook de provincies zal worden gevraagd aan te haken bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en
te anticiperen op het vraagstuk.
Ruimtelijk

Bij ruimtelijke (her)inrichting en ontwikkeling spelen verschillende belangen. Volgens de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) moeten overheden in hun ruimtelijk beleid de relevante belangen meewegen. Ook de zorg
voor het cultuurhistorisch erfgoed hoort daarbij. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) verplicht gemeenten
om rekening te houden met cultuurhistorische waarden en de in de grond aanwezige of te verwachten
archeologische monumenten. Religieus Erfgoed is vaak prominent aanwezig en op bijzondere locaties
gelegen en derhalve van belang vanuit stedenbouwkundig opzicht. De keuzes die gemaakt worden met
betrekking tot sloop, herbestemming en/of behoud zullen grote gevolgen hebben voor de inrichting en
beleving van ons land en op het landschap. De gebiedsgerichte erfgoedzorg is met de Modernisering
Monumentenzorg geintroduceerd. De inwerking treding van de Omgevingswet leidt tot verdere integratie
van erfgoed met andere sectoren zoals water, natuur, milieu en infrastructuur.
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3.1.2 Heritage Counts for Europe
Europa: erfgoed als verbindende factor in een toekomstbestendige economie

Een studie die niet mag ontbreken in dit rapport is Heritage Counts for Europe (2015). In de studie worden
verschillende manieren benoemd waarop erfgoed invloed kan uitoefenen op de samenleving: sociaal,
cultureel, ecologisch en economisch. Het resultaat van de studie is samengevat in een klaverblad.

Het schema laat zien: Hoe meer overlap, hoe duurzamer de ontwikkeling.
In 2015 werden de milleniumdoelen in de global agenda vervangen door strategische ontwikkelingsdoelen
(SDG’s). Ter voorbereiding op deze agenda werd in Hangzhou een verklaring opgesteld waarin door
UNESCO cultuur is geïdentificeerd als de vierde pijler van duurzame ontwikkelingen. Dit concept werd
gebruikt in het rapport, Cultural Heritage Counts for Europe, dat de impact van cultureel erfgoed in Europa
onderzocht.
Vastgesteld wordt dat maatschappij breed heel wat zaken en inzichten veranderen. Deze verandering oefent
druk uit op de oude wijze waarop dingen georganiseerd werden, er is een duidelijke maatschappelijk brede
beweging zichtbaar richting geïntegreerde aanpak op allerlei fronten. Dat geldt ook voor de erfgoedsector.
Er moet breder gekeken worden.
De studie belicht allerlei zaken in de bredere context. Enkele ervan worden hieronder benoemd. Veel
projecten draaien niet in de eerste plaats om financiering van cultureel erfgoed, maar om het erfgoed
effectief in te zetten om aan sociale, economische en culturele ontwikkeling te doen.
Economisch potentieel:
Onroerend erfgoed kun je niet verplaatsen (naar goedkoper producerende landen). Je kunt wel een stuk
economie op poten zetten rondom de gebouwen. Deze invalshoek is nog niet vaak belicht.
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Kennis, vakmanschap, werkgelegenheid:
Er is een gebrek aan technische expertise, nodig bij renovatie van historische gebouwen. Het zou nuttig
zijn daarin te investeren of om specifieke manieren van samenwerking te organiseren. Dit creëert
werkgelegenheid en voorziet in toekomstig vakmanschap.
Energie efficiëntie en duurzaamheid:
Wat betreft erfgoed wordt duurzaamheid te vaak beschouwd vanuit het oogpunt minimalisatie van
energieverbruik. Er wordt bij afbraak niet of weinig gekeken naar energie die bij afbraak verspild
wordt of de vervuiling die bijvoorbeeld gepaard gaat met productie van nieuwe materialen. Terwijl de
energie die al in bestaande structuren en stenen zit, niet meegenomen wordt bij het opmaken van de
duurzaamheidsbalans. Klimaatbeheersing is niet het enige wat telt in een gebouw.
Er valt nog veel te leren van materialen en bouwtechnieken uit het verleden. Kalkmortel blijkt bijvoorbeeld,
juist omdat het minder sterk is dan cement, veel beter geschikt te zijn om trillingen, schokken en vervorming
op te vangen. En bij het produceren ervan komt veel minder CO2 vrij.
Burgers en gemeenschappen:
Religieus Erfgoed heeft waarden die gedeeld worden. Het is eigenlijk niet geheel duidelijk aan wie ze
toebehoren, wie zijn er de hoeders van? De eigenaren? De gemeenschap? De overheid?

“Erfgoed gaat niet alleen
over gebouwen, hun sociaal
en economisch potentieel en
hun rol als oriëntatiepunt,
maar ook over kennis.
Het herbergt een schat
aan informatie waaruit we
mogelijk toekomstbestendige
oplossingen kunnen halen.
Historische gebouwen
zijn een grote bibliotheek
van oplossingen inzake
duurzaamheid, een heuse
kennisbank. ”

Aldus Prof. Koen van Balen (hoogleraar Faculteit
Ingenieurswetenschappen/ verantwoordelijke
Erfgoed aan de Katholieke Universiteit Leuven) in
het artikel Erfgoed is van iedereen, Erfgoed als
verbindende factor in een toekomstbestendige
economie. (Bron: de Kleur van Geld Triodos Bank).
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Vertrekpunten de actuele
situatie
4.1 Huidig beleid Gelderland
Het beleidsprogramma Cultuur & Erfgoed 2017-2020 zet in op functioneel gebruik van erfgoed.
Subsidie wordt verstrekt voor:
a. de kosten van het uitvoeren van onderzoek naar het verbeteren van het functioneel gebruik van erfgoed
b. de kosten van restauratie van erfgoed
Binnen het beleidsprogramma wordt herbestemming, zeker ook van Religieus Erfgoed, als een belangrijke
opgave geformuleerd. De verwachte leegstand van bepaalde categorieën monumenten is groot, zo ook
die van het Religieus Erfgoed. Verantwoord erfgoedbeleid betekent steeds vaker verantwoord kiezen.
De noodzaak voor het maken van keuzes is gelegen in het feit dat er zich de komende tijd een aantal
zeer grote restauratieopgaven aandienen. De keuze wordt gemaakt op basis van de economische,
maatschappelijke en intrinsieke waarde van het monument. De Provincie Gelderland betrekt iedereen
die zich daarbij betrokken voelt. Naast de eigenaar worden bijvoorbeeld ook de omwonenden, de
gemeente, het Rijk en (lokale) organisaties geraadpleegd. Samen zal er een keuze gemaakt worden welke
monumenten primair de aandacht verdienen.

4.2 Feiten op een rij
De Provincie Gelderland heeft na de Provincies Noord- en Zuid-Holland, de meeste rijksmonumenten
binnen haar grenzen, namelijk 6.560 objecten (peildatum febr. 2015). Daarvan behoren 519 objecten tot
de CBS categorie “kerkelijke gebouwen” (peildatum febr. 2015, Erfgoedmonitor bewerkt door Tympaan).
Ook binnen de categorie “kerkelijke gebouwen” neemt zij de derde plaats in op de ranglijst van de 12
provincies. Naast kerkgebouwen omvat deze categorie kloosters, kerktorens en kapellen.
(Bron: waarstaatjeProvincie.nl / peildatum 31-12-2015 Erfgoedmonitor bewerking Tympaan instituut.)

Aantal RM gebouwen per provincie

Aantal RM kerkelijke gebouwen per provincie
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De Provincie Gelderland zet met haar huidige beleid Cultuur en Erfgoed 2017-2020 niet specifiek in op het
vraagstuk Religieus Erfgoed. Wel wordt binnen het beleidsprogramma herbestemming, zeker ook Religieus
Erfgoed, als een belangrijke opgave geformuleerd. De verwachte leegstand van bepaalde categorieën is
groot, zo ook die van het Religieus Erfgoed.
Gelderland richt zich met haar beleid en de subsidieregeling Regels Ruimte voor Gelderland niet specifiek
op categorieën van erfgoed maar op de functionaliteit van het erfgoed. Het Religieus Erfgoed maakt daar
onderdeel vanuit. In de periode van 2017 tot en met 2020 heeft de provincie € 6 miljoen subsidiemiddelen
per jaar voor dit doel beschikbaar. In 2017 heeft tot dusver 21% van de ontvangen aanvragen betrekking op
restauratie van Religieus Erfgoed. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 januari tot 1 oktober 2017.
De provincie maakt gebruik van de Erfgoedmonitor Gelderland voor het produceren van provinciaal brede
data m.b.t. monumentaal erfgoed. Deze monitor is de bron van onderstaande gegevens.7
De provincie kent 5418 volumineuze religieuze gebouwen die een rijksmonumentale status hebben
(binnen deze groep zijn ook 21 onderdelen van kerkelijke gebouwen opgenomen). Deze categorie omvat:
kerkgebouwen, kerktorens, grafkapellen en pastorieën.
Middels de monitor worden ook gegevens over onderhoud verzameld. De onderhoudstoestand van het
religieuze erfgoed wordt in de Erfgoedmonitor als volgt benoemd:
• 47% verkeert in goede staat;
• 43,6% verkeert in redelijke staat;
• 9% verkeert in een matige staat;
• 0,4% verkeert in slechte staat.
De monitor geeft aan dat :
• 17,3% van het rijksmonumentale religieuze erfgoed is herbestemd*
• 6,4% van het rijksmonumentale religieuze erfgoed leeg staat**
*Het percentage herbestemming is laag wanneer dit vergeleken wordt met de Provincies Utrecht en
Noord-Holland. Daar is ongeveer 25% van de rijksmonumentale religieuze gebouwen getransformeerd.
**Tot dusver lijkt leegstand van kerken beperkt. Wel is de verwachting dat het gebruik van de
rijksmonumentale kerken voor de erediensten terugloopt. Veel kerken worden sporadisch gebruikt. Eén
of twee keer per maand is volgens de onderzochte online kerkelijke kalenders niet ongebruikelijk. Op dit
moment worden 32 objecten niet of slechts zeer sporadisch (minder dan één maal per maand) gebruikt.

7
8
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N.B. de cijfers uit de Erfgoedmonitor Gelderland zijn betrouwbaar maar niet exact.
Peildatum 2017 Erfgoedmonitor Gelderland.
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Binnen de Provincie Gelderland bevinden zich 9 gemeenten die vanuit de rijksoverheid worden aangeduid
als krimpgemeenten9: Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude
IJsselstreek en Winterswijk.
In deze krimpgemeenten zijn in de Gelderse Monumentenmonitor alleen al 80 rijksmonumentale
kerkgebouwen gedefinieerd. De onderhoudstoestand is gemiddeld nog goed tot redelijk. Ervaring leert dat
leegstand leid tot snelle achteruitgang. Aandacht is vereist en ondersteuning die bijdraagt aan duurzaam
behoud is een must.
De instandhouding van religieuze objecten wordt snel extra kostbaar wanneer de staat van onderhoud
achteruit gaat. Het is vanuit erfgoedperspectief verstandig om objecten, voor zover dit economisch
acceptabel is, tenminste in een redelijke staat te houden. Ondersteuning voor duurzame instandhouding
geeft in krimpgemeenten nog een belangrijk bijkomend effect, zoals vastgesteld in het onderzoek Kerk
Krimp en Kans dat is uitgevoerd door de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). In een krimpgebied
is de economische dynamiek zeer beperkt, passief wachten is niet aan de orde. Een directe keus is er vaak
niet, maar een leegkomend kerkgebouw biedt wel een prachtige kans om op een centrale plek in het
stedelijke (dorps) weefsel iets te ontwikkelen dat ten gunste komt aan de gehele gemeente.
De monitor geeft alleen inzicht in RM (rijksmonumentaal) Religieus Erfgoed. Binnen Gelderland bevinden
zich natuurlijk ook veel religieuze gebouwen met een gemeentelijke monumentenstatus of beeldbepalende
gebouwen en complexen zonder status. Dit maakt de opgave nog groter. Vooral omdat de eerste sluitingen
en afstotingen met bijvoorbeeld sloop vaak in deze categorie zullen zitten.

9

www.rijksoverheid.nl indeling gemeenten krimp- en anticipeerregio’s 29-05-2015.

K ENNIS IS KR ACHT | Tijd voor een opstap naar een plan met effect | September 2017

21

De rijksoverheid heeft een subsidieregeling stimulering herbestemming. De regeling is van toepassing
op monumenten, maar ook op cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en complexen zonder
monumentenstatus. De subsidie voorziet in een subsidie voor haalbaarheidsonderzoek en voor
noodmaatregelen om een monument tijdelijk wind- en waterdicht te maken.10 In maart 2017 zijn in de
Provincie Gelderland 38 aanvragen toegekend, 9 ervan waren specifiek gericht op Religieus Erfgoed. De
subsidieregeling is in 2014 geëvalueerd door bureau Berenschot in opdracht van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. In 30% van de gevallen waarvoor in 2012-13 onderzoek is gesubsidieerd, is inmiddels
een herbestemming gerealiseerd of is een stap gezet naar planuitwerking. Eén van de sterke punten is
volgens de respondenten de ruimte die de regeling biedt om het onderzoek naar eigen inzicht in te richten,
zodat maatwerk mogelijk is. De regeling startte in 2011. De evaluatie was aanleiding de regeling tot
oktober 2021 voort te zetten. Om werkelijk een waardevol onderzoek uit te kunnen laten voeren is goed
opdrachtgeverschap essentieel. De juiste vragen brengen de juiste antwoorden en het meeste effect. Te
vaak worden nog generale onderzoeken uitgevoerd, die uiteindelijk niet resulteren in het gewenste vervolg.
Kennis en expertise ontbreken ook hier weer bij veel eigenaren en initiatiefnemers.

SUBSIDIEREGELING STIMULERING HERBESTEMMING MONUMENTEN 2016 –ONDERZOEK
PROVINCIE GELDERLAND
Naam object	Plaats object
Soort object
Steenfabriek
Arnhem
ander monumentaal
		bouwwerk
Oosterkerk
Aalten
rijksmonument
			
Gebouw 32-37, 40
Apeldoorn
ander monumentaal
		bouwwerk
Atoombunker NCO Noodnet
Arnhem
ander monumentaal
		
bouwwerk
Jachthuis bij “Het Heuvelink”
Arnhem
ander monumentaal
		
bouwwerk
Coberco-koelcel, roomafdeling, Arnhem
ander monumentaal
machinekamer/werkplaats, 		
bouwwerk
ketelhuis en schoorsteen
Coberco-spoel- en flessenloods, Arnhem
ander monumentaal
yoghurtlokaal en vulhal		
bouwwerk
Coberco-schoorsteen
Arnhem
ander monumentaal
		bouwwerk
Sint-Victor
Batenburg
rijksmonument
			
St.-Bartholomeuskerk
Beek-Ubbergen
rijksmonument
			
Melkfabriek
Beneden-Leeuwen ander monumentaal
		bouwwerk
Kapel kasteel
Doornenburg
rijksmonument
De Doornenburg			

Categorie
Industrieel Erfgoed

Subsidiebedrag
17.500

Kerkgebouwen, bijzondere
onderdelen en woningen
Industrieel Erfgoed

7.000
7.372

Verdedigingswerken/zaken/
gebouwen met militair karakter
Kastelen, landhuizen/buitenplaatsen/historische parken
Industrieel Erfgoed

7.343

Industrieel Erfgoed

7.343

Industrieel Erfgoed

7.510

Kerkgebouwen, bijzondere
onderdelen en woningen
Kerkgebouwen, bijzondere
onderdelen en woningen
Industrieel Erfgoed

7.221

Kerkgebouwen, bijzondere
onderdelen en woningen

7.301
7.314

7.000
7.000
7.063

10 www.cultureelerfgoed.nl
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VERVOLG GELDERLAND
Voorburcht kasteel
Doornenburg
rijksmonument
De Doornenburg			
Boerderij kasteel
Doornenburg
rijksmonument
De Doornenburg
TCS Regelstation
Eibergen
rijksmonument
De Berkelstreek
Huis Vosbergen
Heerde
rijksmonument
			
Oosterse herberg
Heilig Landstichting rijksmonument
Heilig Landstichting			
H. Hartbasiliek
Heilig Landstichting rijksmonument
			
Syrische boerderij
Heilig Landstichting ander monumentaal
Heilig Landstichting		
bouwwerk
Linker bouwhuis, koestal
Hengelo Gld
rijksmonument
			
Georgiuskerk
Heumen
ander monumentaal
		
bouwwerk
Ludgerusschool
Lichtenvoorde
ander monumentaal
		
bouwwerk
H. Antonius Abt
Malden
ander monumentaal
		
bouwwerk
N-H Kerk
Nederasselt
rijksmonument
			
Mariëndaal
Oosterbeek
rijksmonument
			
Cafézaal Merkus
Oosterhout Gld
ander monumentaal
		
bouwwerk
Leonarduskerk
Oosterhout Gld
rijksmonument
			
N-H Kerk Overasselt
Overasselt
rijksmonument
			
Boerderij Rimpeler
Putten
ander monumentaal
		bouwwerk
Watermolen Quadenoord
Renkum
ander monumentaal
		bouwwerk
Hoofdhuis Landgoed
Rheden
rijksmonument
De Valkenberg			
Paardenstal Landgoed
Rheden
rijksmonument
De Valkenberg			
Boerderij
Terwolde
rijksmonument
Erve IJzerman
Wapenveld
rijksmonument
Kerk met aanpandige
Wapenveld
ander monumentaal
ruimten		
bouwwerk
“Oude School”
Wapenveld
ander monumentaal
		
bouwwerk
Coopsmolle
Zelhem
rijksmonument
Varkensschuur
Zetten
rijksmonument

Kastelen, landhuizen/buitenplaatsen/historische parken
Boerderijen

7.476

Industrieel Erfgoed

7.426

Kastelen, landhuizen/buitenplaatsen/historische parken
Gebouwen van liefdadigheid/
gezondheid/wetgeving/cultuur
Gebouwen van liefdadigheid/
gezondheid/wetgeving/cultuur
Gebouwen van liefdadigheid/
gezondheid/wetgeving/cultuur
Kastelen, landhuizen/buitenplaatsen/historische parken
Kerkgebouwen, bijzondere
onderdelen en woningen
Gebouwen van liefdadigheid/
gezondheid/wetgeving/cultuur
Kerkgebouwen, bijzondere
onderdelen en woningen
Kerkgebouwen, bijzondere
onderdelen en woningen
Kastelen, landhuizen/buitenplaatsen/historische parken
Gebouwen van sport & recreatie/
vereniging & vergadering/horeca
Kerkgebouwen, bijzondere
onderdelen en woningen
Kerkgebouwen, bijzondere
onderdelen en woningen
Boerderijen

8.576

7.358

Molens

7.115

Kastelen, landhuizen/buitenplaatsen/historische parken
Kastelen, landhuizen/buitenplaatsen/historische parken
Boerderijen
Boerderijen
Kerkgebouwen, bijzondere
onderdelen en woningen
Gebouwen van liefdadigheid/
gezondheid/wetgeving/cultuur
Molens
Boerderijen

7.284

Subtotaal provincie Gelderland				
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7.119

7.140
7.140
7.140
7.350
7.391
7.000
7.350
7.627
7.071
7.105
7.270
7.578

7.284
7.000
7.130
7.542
7.631
7.771
7.179
288.020
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Er zijn talloze voorbeelden in Gelderland die aantonen dat het gevaar van leegstand zich op zeer korte
termijn aandient. Enkele voorbeelden zijn de sluiting van 6 kerken in Montferland en de sluiting van de kerk
in Afferden.

In het document ‘Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21ste eeuw’
blikt Kardinaal Eijk vooruit op de voor parochies belangrijke ontwikkelingen in het Aartsbisdom Utrecht.
Hij staat stil bij de geschiedenis van de parochie, maar het grootste gedeelte van de tekst gaat over “de
parochie straks”. Kardinaal Eijk gaat ervan uit dat het aartsbisdom over vijftien jaar niet meer dan een
stuk of twintig kerken telt. Nu zijn er dat nog driehonderd.11 Het bisdom Utrecht strekt zich ook uit over de
Provincie Gelderland.

11 Bron: Dagblad Trouw 10 december 2014.
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4.3 SOGK
De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) zet zich al meer dan 40 jaar actief in om Religieus Erfgoed en
oude, monumentale kerken te behouden. Naast de religieuze bestemming wil de SOGK ook inzetten op een
bredere invulling die past bij de plaatselijke situatie.
4.3.1 De SOGK streeft de volgende doelen na:

• Het wekken van belangstelling voor het behoeden en behouden van religieuze monumenten;
• Het helpen beschermen van religieuze monumenten;
• Het onder bepaalde voorwaarden in eigendom verwerven van religieuze monumenten;
• Het verworven monument blijvend in het middelpunt van de lokale en regionale samenleving plaatsen;
• Het laten beheren van de religieuze monumenten zodat in de eigen onderhoudskosten en vaste lasten
kan worden voorzien.
Praktisch gezien betekent dit:
• Op allerlei manieren belangstelling wekken voor het behoud van Religieus Erfgoed door de bewoners
van Gelderland te interesseren voor de monumenten en met name de oude kerken;
• Restauratie en onderhoud: kerkbesturen in Gelderland de helpende hand bij restauratie en onderhoud
bieden. Denk hierbij aan het opzetten van een restauratieplan en het verkrijgen van subsidies. Het
adviseren van kerkbesturen over oplossingen bij dreigend verval van het kerkgebouw door gebrek aan
financiën;
• Beheer van eigendommen: in bijzondere gevallen neemt SOGK religieuze eigendommen over. Inmiddels
beheert en onderhoudt de SOGK zestien kerkgebouwen, één synagoge en drie torens (in totaal 22
rijksmonumentnummers) in Gelderland in eigendom.
4.3.2 Structurele ondersteuning Provincie Gelderland

De provincie ondersteunt de SOGK structureel.
In de factsheet erfgoedstellingen Erfgoed en Cultuur is de bijdrage aan de SOGK als volgt weergegeven.
Structurele subsidie
				

2015			2016			2017
€ 141.322,00		

€ 143.583,00		

€ 145.737,00

Het SOGK maakt gebruik van enkele diensten van Het Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) op basis
van een dienstverleningsovereenkomst. Zoals de uitvoering van een aantal beheerswerkzaamheden
(financiële administratie, secretariaat, bouwkundige ondersteuning, publiciteit e.a.).
De SOGK is een neutrale en onafhankelijke stichting. Zij is binnen de provincie de enige instantie die
“bedreigd” Religieus Erfgoed in eigendom heeft. Vanzelfsprekend onderhoudt zij een intensieve relatie met
het provinciaal bestuur. De bijdrage die SOGK ontvangt wordt gebruikt om een deel van de kosten van de
voorlichting- en organisatorische activiteiten te dekken en dus niet voor de kosten van de gebouwen die de
SOGK bezit.
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4.3.3 Beleid en toekomst SOGK

Het beleidsplan 2014-2017, formeel vastgesteld in december 2013 (per september 2017 is de looptijd
verlengd tot 2018) laat duidelijk zien dat door de ontwikkelingen in Kerkelijk Nederland een steeds
groter aantal eigenaren van religieuze monumenten problemen zal krijgen bij het beheer ervan, zowel
op financieel als op personeel gebied. Als gevolg hiervan zal de druk op de SOGK om monumenten in
eigendom over te nemen waarschijnlijk nog groter worden.
Als kernpunten van de ontwikkeling in de komende jaren worden in het jaarplan 2017 genoemd:
• Blijven inzetten om religieuze monumenten in Gelderland te beschermen en te behouden, o.a. door het
ondersteunen en adviseren van eigenaren (op verzoek);
• Verdere professionalisering van de SOGK;
• Inzetten op verkrijgen van de POM status (Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud - deze
organisaties hebben o.a. een voorkeurspositie bij rijkssubsidieverlening);
• Verbreden van het draagvlak van de stichting, met name ook gericht op het versterken van de lokale
betrokkenheid;
• Inzetten op educatieve projecten, speciale projecten gericht op brede communicatie en op specifieke
doelgroepen;
• Kerkbesturen daar waar mogelijk een “veilige haven” bieden, “ontzorgen”, door overname van Religieus
Erfgoed;
• Handhaven van de solide financiële situatie, die een voorwaarde is voor groei.
De stichting wil een betrouwbare, deskundige partner in de Provincie Gelderland zijn en blijven voor de
kerkbesturen en andere organisaties die betrokken zijn bij het behoud van Religieus Erfgoed in de provincie.
De stichting werkt binnen de Gelderse Erfgoed Alliantie samen met partners als de Monumentenwacht
Gelderland, het Gelders Restauratiecentrum, Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen en het Gelders
Genootschap.
De laatste 2 jaar wordt de stichting geconfronteerd met een aanzienlijke toename aan verzoeken tot
overname. Met name kerken in de categorie “groot tot zeer groot”. Grote kerkgebouwen vragen zeer
zorgvuldige afwegingen, met name met betrekking tot exploiteerbaarheid en onderhoudskosten voor de
langere termijn.
De SOGK kan onmogelijk in alle situaties een kerkgebouw overnemen, zeker ook niet in de komende
jaren als meer “kerken” zouden aankloppen. De noodzaak en het beroep tot ondersteuning neemt toe,
overnames zijn gemaximeerd tot 2 per jaar, maar ook daar zijn grenzen aan. Andere denkrichtingen en
oplossingen zijn nodig.
In de toekomst wil de SOGK graag een tweesporenbeleid ontwikkelen. De opgebouwde kennis en expertise
met betrekking tot onderhoud, beheer en behoud van monumentale kerkgebouwen in combinatie met
neven- en herbestemming is uniek en zeer waardevol gebleken. Het idee is deze beschikbaar te maken en
te delen met lokale initiatiefgroepen en andere actoren, zodat er meer in de breedte ingezet kan worden om
kerkgebouwen voor de volgende generaties Gelderse burgers te behouden voor de toekomst.
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Via dit tweede spoor kan de doelstelling voor de Provincie Gelderland behaald worden. Uitgangspunt
hierbij is dat als een lokaal initiatief slaagt, de financiële last grotendeels lokaal gedragen zal worden,
zonder dat SOGK persé een kerkgebouw overneemt.
SOGK zou graag met inzet en steun lokale initiatieven verder helpen en tot een succes maken.
Ondersteuning is nodig om lokaal op eigen kracht de herbestemming en het behoud te organiseren.
Daarmee wordt het cultureel erfgoed behouden voor de provincie. De doelstelling van SOGK wordt dan op
een andere wijze gerealiseerd via het 2e spoor.
Op deze manier ontstaat er een tweevoudig vangnet:
a. SOGK overname
b. In Eigen Handen / Op Eigen Kracht – lokaal initiatief
Wanneer de lokale gemeenschap een kerkgebouw kan behouden dan is dit voor de SOGK een prima optie.
Het gaat de SOGK niet om het verwerven van zoveel mogelijk eigendom, het gaat om het behoud van het
Religieus Erfgoed in de Provincie Gelderland.
Als het tweede spoor ook een netwerkfaciliteit biedt kan het ook gaan dienen als een soort uitwisseling van
kennis, kunde en ervaringen.
Het lijkt de SOGK goed om de krachten te bundelen en zo te komen tot een passende vorm voor
samenwerking, vanuit de behoefte en vraag van personen die zich inzetten voor het behoud van
monumentale kerkgebouwen in de Provincie Gelderland. Gedacht wordt aan het Gelders Platform
Monumentale Kerkgebouwen: een platform/samenwerkingsverband, waar kennis, informatie en expertise
gebundeld en gedeeld kan worden, waar men kan samenwerken, waar men van elkaar kan leren, waar
men elkaar suggesties en adviezen kan geven waardoor drempels worden verlaagd, waar men gebruik
kan maken van ‘good practices’ van anderen etc. Dit platform is bedoeld voor initiatiefgroepen/stichtingen
in oprichting, in lokale gemeenschappen in de Provincie Gelderland. Zij kunnen zich daar vrijwillig bij
aansluiten en waar nodig gezamenlijk optrekken. Hetzelfde geldt voor bestaande stichtingen die reeds
gevormd zijn of gevormd zullen worden, rondom (vaak de grotere) kerkgebouwen.
Inzet is monumentale kerkgebouwen zo lang mogelijk hun eigen beheer en exploitatie te laten voeren.
Daarmee worden de financiële lasten gespreid over meerdere ‘schouders’. De SOGK is immers onmogelijk
in staat om alle kerkgebouwen in Gelderland over te nemen. Zo’n grote verantwoordelijkheid kan de SOGK
in de huidige opzet met de huidige middelen niet dragen.
Het Gelders Platform Monumentale Kerkgebouwen zal de ‘eerstelijnszorg’ voor kerkgebouwen kunnen
bieden. De SOGK zou het ‘natuurlijk’ Gelders contactpunt kunnen zijn om dit platform te ondersteunen en
te faciliteren. Daarvoor is uitbreiding van de capaciteit nodig, gedacht wordt aan het aanstellen van een
Religieus Erfgoed-coördinator. Op die manier ontstaat er voor de SOGK dus een tweede spoor voor de
ondersteuning en het behoud van monumentale kerkgebouwen. De Stichting Oude Gelderse Kerken zal
zich op deze wijze blijven inzetten voor het behoud en beheer van monumentaal gebouwd Religieus Erfgoed
in de Provincie Gelderland. Actief, betrokken en duurzaam. Bovendien wordt de bestaande kennis in het
veld en bij stakeholders op deze wijze geborgd en doorgegeven.
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4.4 Landelijk
Door de ontkerkelijking verliezen steeds meer kerken hun religieuze functie. Sinds 1975 zijn in Nederland
1.340 kerkgebouwen buiten gebruik geraakt, deels als gevolg van het samenvoegen van kerkelijke
gemeenten en parochies. Van die 1.340 kerken hebben ruim duizend gebouwen een nieuwe functie
gekregen. Van de Rooms-Katholieke kerken die sinds 1970 zijn leeggekomen (300 in totaal) is 55%
gesloopt, tegen 10% van de Protestantse kerken (waarvan er sinds 1970 550 zijn vrijgekomen). Verwacht
wordt dat de komende jaren vele kerkgebouwen vrij zullen komen. Door de fusies wacht er een tsunami aan
gebouwen. Zo’n 600 à 700 Protestantse en zo’n 400 à 500 Rooms-Katholieke kerken, totaal gemiddeld 2
per week. Dat betekent dat de opgave veel groter wordt dan de afgelopen decennia al het geval was.12

12 Bron: Een toekomst voor kerkgebouwen/ uitgave Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, juni 2011.
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Sinds het Jaar van het Religieus Erfgoed in 2008 is onder andere door de kerkeigenaren gesteld dat het
vraagstuk van de instandhouding van kerken een brede maatschappelijke opgave is. Inmiddels kan worden
geconstateerd dat niet alleen de eigenaren maar ook overheden (op alle politieke niveaus: van lokaal tot
Tweede Kamer), burgers en ondernemers, jong en oud zich breed betrokken voelen bij de toekomst van
Religieus Erfgoed. In het verlengde van de samenwerking van een breed scala aan partijen, waarvoor de
basis werd gelegd in het Jaar van het Religieus Erfgoed (2008) en vervolgens is verdiept en verstevigd in
de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (2014-2016), wordt op dit moment gewerkt aan een projectplan
waarbij partijen inzetten op een gezamenlijke strategie om het Nederlands Religieus Erfgoed een duurzame
toekomst te geven. Een aantal acties wordt geformuleerd. Samenwerking, expertise-ontwikkeling en
kennisoverdracht worden als onontbeerlijke componenten gezien voor instandhouding en doorontwikkeling
van dit erfgoed.
De Erfgoedwet 13

In de periode 2009-2012 is de monumentenzorg gemoderniseerd. Sinds die tijd zijn er diverse zaken
gewijzigd:
• In 2016 werd De Erfgoedwet ingevoerd;
• De Omgevingswet komt eraan en de nationale Omgevingsvisie wordt gemaakt;
• Er is een discussie gaande over fiscale aftrek onderhoud monumenten;
• De noodzaak om te verduurzamen geldt ook voor de monumenten sector;
• Het gebruik van erfgoed kwam onder druk te staan (crisis en krimp, leegstand boerderijen en kerken).
Omdat te bezien valt of het erfgoedbeleid en het bijbehorende (financieel) instrumentarium nog voldoen of
dat aanpassingen nodig zijn wordt landelijk gewerkt aan het project Erfgoed Telt.
Het drieledige doel van Erfgoed Telt:
• Het toekomstbestendig maken en houden van monumenten;
• Erfgoed nog volwaardiger onderdeel van de fysieke leefomgeving;
• Waar nodig regelgeving aanpassen aan nieuwe doelen van het erfgoedbeleid.
De doelen zullen in samenhang met elkaar worden opgepakt. Daarbij wordt gesteld dat het nieuwe
beleid moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Eigenaren en gebruikers worden optimaal gesteund voor hun inspanningen het erfgoed te beheren en te
behouden (waarbij eigenaren bijvoorbeeld worden geholpen bij het verkennen naar mogelijkheden);
• Behalve intrinsieke waarden spelen ook andere waarden een grote rol: gebruikswaarde,
maatschappelijke waarde, economische waarde en de sociale waarde als bindende elementen in de
maatschappij;
• Onderkenning van het belang van goed opdrachtgeverschap;
• Leegstand tegen gaan, stimuleer en ondersteun gebruik en herbestemming;
• Erfgoedbeleid volgt trend om cultuur breder te zien, als factor van formaat in het vestigingsklimaat en ten
behoeve van kwaliteit van de leefomgeving;
• De informatievoorziening rondom het erfgoedbeleid richt zich op de behoeften die bij eigenaren,
gebruikers, andere overheden, en maatschappelijke partijen leven.

13 Bron: Projectplan Erfgoed Telt, op weg naar een toekomstig erfgoedbeleid.
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De scope ligt onder andere bij:
• Benutting: herbestemming, leegstand, krimpregio’s en gebiedsgerichte ontwikkeling;
• Eigenaren;
• Ondersteuning gemeenten;
• Inzet vrijwilligers;
• Beleving toerisme.14
Drie thema’s staan centraal: gebruikswaarde, bestaanswaarde en waarde leefomgeving.
Uit de voorwaarden en de scope van Erfgoed Telt blijkt duidelijk dat er ingezet moet worden op: steun
en inspanningen, dienstverlening, mogelijkheid tot goed opdrachtgeverschap, trends en urgente
maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen, informatievoorziening. Een ontwikkelingsgerichte manier
van werken waarin de burger zelf een steeds grotere verantwoordelijkheid zal (moeten) nemen.
De leegstandproblematiek van Religieus Erfgoed wordt specifiek benoemd.

14 Deze lijst is niet uitputtend.
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4.4.1 Standpunten 15
Standpunt Rooms-Katholieke Kerk

Op 9 september 2008 is door de bisschopppen een standpunt ingenomen over de problematiek rond
leegstand, sloop en hergebruik van vrijkomende Rooms-Katholieke kerken. Kern van het standpunt van
de bisschoppen is dat de betekenis van het Religieus Erfgoed materieel en immaterieel is. Kerken zijn
permanent “gewijde en heilige plaatsen”. Dit laatste punt maakt dat herbestemming van Rooms-Katholieke
kerken gevoeliger ligt dan van een Protestantse Kerk. Onder bepaalde voorwaarden kunnen RoomsKatholieke kerken een nieuwe functie krijgen, zelfs een profane, maar in geval van een onwaardige
bestemming verdient het de voorkeur de “heilige plaatsen” te slopen (conclusie Bisschoppenconferentie
09-09-2008). Een gewijde Rooms-Katholieke Kerk moet eerst aan de eredienst onttrokken worden, voordat
overgegaan kan worden tot herbestemming. De bisschop neemt het besluit hierover. Het juridisch eigendom
van de kerk ligt bij het parochiebestuur. Toch kan zij niet alleen beslissen over afstoting, herbestemming of
sloop. Binnen de Katholieke Kerk moet het bisdom altijd betrokken en geconsulteerd worden in dit proces.
Standpunt Protestantse Kerk in Nederland

In 2009 is in de nota “Een protestantse visie op het kerkgebouw, met een praktisch-theologisch
oogmerk” het standpunt van de Protestantse Kerk over leegstand, sloop en hergebruik van vrijkomende
kerken vastgelegd. De nota werd opgesteld op verzoek van de Generale Synode. De mogelijkheden
voor herbestemming worden bepaald door de theologische betekenis van het gebouw, de plaatselijke
omstandigheden en gevoeligheden. De nota geeft meer ruimte voor hergebruik dan het standpunt van de
Bisschoppenconferentie. Essentieel verschil is dat het kerkgebouw niet als “heilige plaats” wordt beschouwd,
maar een plaats van heiliging. De materiële substantie is daardoor van minder belang. De PKN ziet een
graduele schaal van mogelijkheden bij hergebruik. Sloop is een laatste optie. Vooropgesteld wordt dat de
overheden een verantwoordelijkheid zouden moeten hebben voor de instandhouding, daar waar de eigen
gemeente de kosten voor het onderhoud niet meer kan opbrengen. Afstoting, hergebruik en sloop zouden
daarmee voorkomen kunnen worden. In geval van monumentale gebouwen zonder toekomstperspectief
moeten overheden het eigendom, beheer en onderhoud op zich nemen. Binnen de Protestantse Kerk
neemt de kerkgemeenschap in goede samenspraak met elkaar zelf de beslissing over de toekomst van het
kerkgebouw.

15 Bron: RCE Een Toekomst voor Kerken.
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Foto: Jan van Dalen Fotografie
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De mogelijke
oplossingsrichtingen
In dit hoofdstuk zijn oplossings- en denkrichtingen bijeengebracht. Achtereenvolgens worden belicht: De
Best Practices (5.1), Gelderse kennisdeling (5.2), De oplossingen en denkrichtingen in andere provincies
(5.3), Denkrichtingen landelijk (5.4) en tenslotte Bevindingen uit interviews met actoren (5.5).

5.1 De Best Practices
Tijdens het onderzoek is ter oriëntatie en inspiratie op landelijk niveau gezocht naar voorbeelden en
mogelijke oplossingsrichtingen. Een aantal voorbeelden van samenwerking zijn gevonden en nader
bestudeerd o.a.:
• De kennis-en projectenbank herbestemming (NL);
• Het Platform Religieus Erfgoed Hoorn (NH);
• Het NRP-Platform voor transformatie en renovatie (NH);
• Het Platform - Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (NL);
• Het Deltaplan Friese kerken (FR);
• Het Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland (ZH);
• Het Platform historische kerken Zeeland (ZL);
• Het Erfgoed Kenniscentrum (NB);
• Het Erfgoedplatform Zwolle (OV);
• Het Kennisnetwerk roerend Religieus Erfgoed Limburg (LB);
• Het rapport Heilige Huisjes (NB).
Een toelichting op deze platformen en initiatieven vindt u in bijlage 1.
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5.2 Gelderse kennisdeling
Na bestudering van bovenstaande best practices en werkwijzes kan geconstateerd worden dat het belangrijk
is dat er verschillende partijen betrokken zijn bij geslaagde kennisdeling rondom Religieus Erfgoed. Bijna
alle best practices werken samen met een adviesbureau of vast aanspreekpunt wanneer het aankomt
op kennisdeling. Daarnaast is er vrijwel altijd een financiële instelling bij betrokken of het nu gaat om
een fonds of om een groep donateurs, geld is nodig om kennisdeling te financieren. Ook werken alle
kennisdelingsinitiatieven samen met de lokale en een overkoepelende overheid. Vaak is de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed ook een samenwerkingspartner. Altijd zijn er kennispartners die bijdragen aan
het vergroten van de kennis, omdat ze zelf beschikken over veel relevante informatie en kennis over dit
onderwerp. Dit zijn vaak provinciale organisaties omdat deze beschikken over bredere informatie.
In Gelderland is men bezig met het opzetten van een Erfgoed Alliantie, het idee is om binnen de Alliantie
een aantal trekkers van diverse onderwerpen te benoemen. SOGK maakt onderdeel uit van de Erfgoed
Alliantie, zij is binnen de Alliantie de voor de hand liggende trekker voor de categorie Religieus Erfgoed.
In de interviews met stakeholders werd de SOGK ook steevast als voor de hand liggende trekker van
dit onderwerp genoemd. Door diverse partners werd het faciliteren van de aanstelling van een speciaal
Religieus Erfgoed-coördinator bij het SOGK genoemd. Wel werd daarbij aangegeven, gezien de omvang
van de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom dit onderwerp, dat daarvoor extra capaciteit
gecreëerd moet worden. Deze specialist zou het hele werkveld Religieus Erfgoed in nauwe samenwerking
met de Gelderse Erfgoed Alliantie partners kunnen bedienen en coördineren.
Indien in Gelderland een initiatief rondom kennisdeling over Religieus Erfgoed opgezet wordt
zou er gedacht kunnen worden aan de volgende samenwerkingspartners.

De verdeling van partijen zou er als
volgt uit kunnen zien:
1. SOGK / coördinatie
2. Heemschut Gelderland
3. Gelderse Monumentenmonitor
4. Monumentenwacht Gelderland
5. Gelders Genootschap
6. Provincie Gelderland
7. Geldersch Landschap en Kasteelen
8. Radboud Universiteit
9. Geldersch Restauratie Centrum
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5.3 De oplossingen en denkrichtingen in andere Provincies
De oplossingsrichtingen en het relevante beleid van onder andere de diverse provincies levert een divers
pallet aan mogelijkheden en inspiratie.
O.a. zijn bestudeerd:
• Herbestemmingsregeling Provincie Noord-Brabant;
• Prins Bernhard Cultuurfonds “Buurtkerkenfonds”;
• Deltaplan Religieus Erfgoed Friesland;
• Beleidsplan Oude Groninger Kerken;
• Alde Fryske Tsjerken;
• Kerk, Krimp en Kans, SCEZ Zeeland;
• Parade van Plattelandskerken;
• Adopteer een Kerk (Nationale Agenda Religieus Erfgoed).
5.3.1 Actueel beleid binnen diverse provincies
Provincie Drenthe

De Provincie Drenthe zet al jaren in op behoud en ontwikkeling van het gebouwde erfgoed, waarbij het
niet alleen om het behoud van rijksmonumenten gaat. Ook provinciale-, gemeentelijke en beeldbepalende
panden zijn essentieel in het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en zij willen deze behouden voor de
toekomst (karakteristiek bezit). Zij verbinden de afspraken met het rijk aan de eigen doelstellingen in
behoud en ontwikkeling van erfgoed. Monumentale kerken, scholen, boerderijen etc. staan leeg of
dreigen leeg te komen staan als gevolg van onder meer een krimpende bevolking of een verminderende
economische dynamiek. Leegstand leidt uiteindelijk tot verval en verlies. Dit wordt niet wenselijk
geacht. Daarom worden nieuwe strategieën ontwikkeld in methodes van behoud en herbestemming
vanuit maatschappelijke-, economische- en ruimtelijke opgaven. Via het programma Herbestemming
Karakteristiek Bezit steunt de provincie burgerinitiatieven, investeert zij in informatievoorziening van
eigenaren en zet zij in op duurzame monumentenzorg. Middels het Drents Monumentenfonds kunnen
laagrentende leningen voor herbestemming worden verstrekt voor restauratie en verduurzaming. De
provincie erkent dat steeds vaker groepen burgers het initiatief nemen om een leegstaand en moeilijk te
exploiteren monumentaal en beeldbepalend pand (karakteristiek bezit) te behouden. De inzet van burgers
voor behoud van panden acht zij van onschatbare waarde maar zij benoemd als kwetsbare kant het
organiserend vermogen. Daarom zet zij in op het faciliteren van professionele ondersteuning voor dit soort
burgerinitiatieven, zodat behoud van dit karakteristiek bezit wordt gegarandeerd.
Provincie Flevoland

Met de nota Cultuurbeleid 2017-2020 Typisch Flevoland, Net Even Anders draagt de provincie bij aan het
versterken van de identiteit van Flevoland. Zij investeert in het culturele leefklimaat en in verbinding in de
samenleving. Er is nog geen expliciet beleid op het gebied van herbestemming.
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Provincie Friesland

Met het uitvoeringsplan 2017-2018 Mei hert, holle en hannen zet de provincie in op Erfgoed en Toerisme.
Ook heeft de provincie een aantal activiteiten op het gebied van herbestemming, zoals subsidie voor
de onrendabele top van herbestemmingsprojecten en herbestemming van kerken als onderdeel van het
Deltaplan Fryske Tsjerken. Verder ondersteuning van de Stichting Alde Fryske Tsjerken als vangnet voor
vrijkomende kerkgebouwen waarvoor geen draagvlak meer gevonden kan worden. In opdracht van de
provincie is in 2009 door de Stichting Alde Fryske Tsjerken een inventarisatie gemaakt van alle Friese Kerken
waar nog gekerkt wordt. Daarbij is gekeken naar staat van onderhoud en de restauratiebehoefte.
Provincie Groningen

Groningen werkt middels het uitvoeringsprogramma 2017-2020 aan een sterk, toekomstbestendig
Gronings erfgoed met en voor de mensen die er wonen, werken en verblijven. Men zet in op het behouden
van de eigen gebiedsidentiteit. Cultuur wordt van belang geacht voor economie, creatieve industrie, het
toerisme en de kwaliteit van leefomgeving. Belangrijk is ook dat cultuur mensen met elkaar verbindt, zij is
medebepalend voor de kwaliteit van leven. Herbestemming van monumentale panden en samenwerking
met regionale partners is belangrijk. Met de directe subsidiëring wordt tevens ingezet op het bevorderen
van inzet van andere publieke en private middelen voor behoud en restauratie. Via verschillende
subsidieregelingen ondersteunt zij culturele activiteiten en projecten. Er wordt ondersteuning geboden
bij projectontwikkeling of het maken van een projectplan via diverse steuninstellingen. Voor wat betreft
restauratie van rijksmonumenten wordt onderscheid gemaakt tussen restauratie zonder herbestemming en
restauratie in combinatie met herbestemming. Voor de laatste categorie is een extra bedrag van maximaal
€ 20.000,00 beschikbaar om het pand geschikt te maken voor herbestemming.
De Erfgoedmonitor maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma
Deze monitor presenteert onderbouwde cijfers over het erfgoed en geeft inzicht in de ontwikkeling en staat
ervan. Een vaste set van indicatoren op het gebied van archeologie en gebouwd erfgoed wordt periodiek
gemeten. Zo worden trends en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. De monitor biedt een actuele
set aan informatie en brengt de restauratiebehoefte, probleemgevallen, ontwikkelmogelijkheden en –
beperkingen in kaart. Er wordt geredeneerd vanuit de landschappelijke en stedenbouwkundige structuren
waarbij karakteristieken en kernkwaliteiten worden geduid en gewaardeerd. Hiermee wordt een heldere
ruimtelijke context beschreven, die de basis vormt voor het selecteren en waarderen van (aanvullend) erfgoed.
De Erfgoedmonitor biedt een basis voor het maken van onderbouwd beleid op verschillende overheidsniveaus.
Daarnaast is in Groningen specifiek op het gebied van Religieus Erfgoed de Stichting Groninger Kerken
actief, zij heeft inmiddels 86 kerken, 2 synagogen, 54 kerkhoven/begraafplaatsen en 8 (vrijstaande) torens
in haar bezit. Zij werkt altijd met plaatselijke commissies en heeft ca. 600 vrijwilligers die op enigerlei wijze
betrokken zijn. De stichting zet, naast overname, actief in op programmering en openstelling van de kerken
in nauwe samenwerking met de plaatselijke comités.
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Provincie Limburg

Monument in Beweging – beleidskader Monumenten 2016-2019. Binnen de Provincie Limburg is in 2011
middels een motie van Provinciale Staten aan GS opgedragen om gemeenten en rijk op te roepen meer
te investeren in monumentaal erfgoed en samen met gemeenten te komen tot een gemeenschappelijke
prioritering met extra aandacht voor Religieus Erfgoed. Deze motie legde de basis voor twee
subsidieregelingen voor restauratie en stimulering van herbestemming van monumenten, van toepassing op
zowel rijks als gemeentelijke monumenten. Naast herbestemming en restauratie had deze regeling ook ten
doel het stimuleren van leerling werkplaatsen en andere vormen van social return on investment.
De Provincie Limburg wil de instandhouding van kerken door middel van restauratie en/
of nevenbestemming ondersteunen om haar bijzondere religieuze erfgoed voor de toekomst te
bewaren. Restauratiewerkzaamheden en bouwkundige werkzaamheden, die verband houden met de
nevenbestemming van de kerk kunnen een aanvraag indienen middels de speciale subsidieregeling
voor kerken. Het restauratieproject of nevenbestemmingsproject moet wel onderdeel zijn van het
“Kerkenprogramma Bisdom Roermond-Provincie Limburg 2016-2019” of van het “Kerkenprogramma
Protestantse Kerk in Nederland-Provincie Limburg 2016-2019”.
Het bisdom Roermond heeft voor de periode van 2016-2019 een restauratieprogramma opgesteld voor
monumentale kerken in Limburg (dit mede n.a.v. de Accentennotitie “Bloeiend Limburg”). Bij het opstellen
van het uitvoeringsprogramma waren de belangrijkste uitgangspunten: de bouwkundige noodzaak van
de kerkrestauratie (actueel rapport van Monumentenwacht of architect), zekerheid dat het gebouw na
restauratie nog minstens 6 jaar bestendig in gebruik blijft én financiële haalbaarheid.
Waar mogelijk zet men in op het leggen van verbindingen met andere beleidsvelden zoals natuur,
landschap, toerisme, duurzaamheid en leefbaarheid. Er is aandacht voor de inzet van vrijwilligers, het
aspect duurzaamheid en de kwaliteit van de restauratie.
Kerken hebben in het beleid van Limburg een voorkeurspositie in die zin dat zij naast een restauratiesubsidie
als enige monumentencategorie ook een onderhoudssubsidie kunnen krijgen (Via Monulisa). Dit vanwege
hun bijzondere problematiek.
In het euregionaal project “Sociale innovatie Instandhouding klein Religieus Erfgoed” gericht op het behoud
van klein Religieus Erfgoed, werd naast het restaureren van objecten ook geïnvesteerd in de opwaardering
van de directe omgeving. Cursussen, educatie tentoonstellingen en een databank (Erfgoedkompas) waren
onderdeel van dit project.
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Provincie Noord-Brabant

Binnen de (verbeeldings)kracht van erfgoed werkt de provincie aan 4 hoofdlijnen: Innovatief Brabant,
Religieus Brabant, Bevochten Brabant en Bestuurlijk Brabant. Ze bouwen voort op ervaringen van de
afgelopen jaren met de programma’s Erfgoedfabriek, Erfgoed & Erfgenamen, Mijn Mooi Brabant en
Zuiderwaterlinie en de subsidieregelingen Erfgoed in context en Procesondersteuning Vrijkomende Kerken.
Binnen Religieus Brabant ligt de focus op Refugié kloosters. Er wordt structureel bijgedragen aan restauratie
en onderhoud van topmonumenten als de Sint Jan in Den Bosch en de Grote Kerk in Breda. Vanuit de
Erfgoedfabriek investeert men in kloosters. Voor de vrijkomende kerken is in 2014 de subsidieregeling
Procesondersteuning vrijkomende kerken opengesteld in het kader van leefbaarheid. Deze regeling helpt bij
het vinden van herbestemming. De provincie stimuleert hiermee beweging en ondersteunt maatschappelijke
initiatieven bij het vormen van ideeën voor herbestemming en draagvlakontwikkeling enz. Verder is ca. € 3
miljoen beschikbaar voor de restauratie van onrendabele monumenten.
Dit jaar wordt binnen de Provincie Noord-Brabant, door de Stichting de Brabantse Hoeders de eerste
Brabantse Open Kerkendag georganiseerd, geheel gericht op het onder de aandacht brengen van het
religieuze erfgoed bij de Brabanders om zo draagvlak voor behoud en herbestemming te vergroten.
De afgelopen bestuursperiode is een speciale regeling binnen het Prins Bernhard Cultuurfonds opgezet:
Het Buurtkerkenfonds. Met het Buurtkerkenfonds Noord-Brabant werken eigenaren van kerken, dorpsraden
of bewonersverenigingen samen aan de herbestemming van deze kerken. Veel van deze maatschappelijke
initiatieven hebben in de startfase behoefte aan advies en begeleiding of aan voorzieningen om
bijvoorbeeld tijdelijk gebruik mogelijk te maken. Het fonds droeg in 2016 bij aan de kosten van
noodreparaties, verbouwingen voor een sociale of culturele bestemming, of procesondersteuning. Vanaf
2017 wordt specifiek ingezet op procesondersteuning en dialoog. Deze regeling helpt bij het vinden van
een herbestemming.
Statement
De zorgelijke ontwikkelingen rond kerkgebouwen is voor een negental instellingen en organisaties
aanleiding geweest om een statement op te stellen. Daarin verklaren zij actief een bijdrage te willen leveren
bij het vinden van maatwerkoplossingen en het herontwikkelen van leegkomende kerkgebouwen. Het
statement is op 19 februari 2014 ondertekend door de Provincie Noord-Brabant, de Vereniging Brabantse
Gemeenten, Bisdom Breda, Bisdom Den Bosch, Protestantse Kerk Nederland, Vereniging Kleine Kernen
Noord-Brabant, Brabantbeeld, Monumentenfederatie Noord-Brabant en Monumentenhuis Brabant.
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Provincie Noord-Holland

Binnen het beleidskader Compleet – Cultuurbeleid 2017-2020 zet de Provincie Noord-Holland actief
in op herbestemming en leegstand van monumenten. Het monumentenbeleid richt zich van oudsher
op restauratie en instandhouding, de Provincie Noord-Holland kiest er bewust voor om herbestemming
centraal te stellen, daar zij duurzame benutting van erfgoed noodzakelijk acht voor toekomstig behoud.
Herbestemmingsopgaven van religieus, industrieel en agrarisch erfgoed en van rijksmonumenten binnen de
provinciale gebiedsprogramma’s worden geprioriteerd.
In 2010 heeft de provincie opdracht gegeven tot een uitgebreid onderzoek naar nieuwe gebruiks
mogelijkheden inclusief herbestemming van kerkgebouwen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het in
2010 verschenen rapport “Kerken, Kostbaar, Kwetsbaar, Kansrijk nieuwe vormen van gebruik als middel tot
behoud”. Dit ter stimulering en het beschikbaar maken van kennis over dit onderwerp.
Loods Herbestemming
Leegstand van kerken en militair, agrarisch en industrieel erfgoed neemt toe. Verval en verlies van
waardevolle gebouwen ligt op de loer. De Provincie Noord-Holland wil actief werken om verval te
voorkomen. Dit doet zij onder meer door de inzet van de Loods Herbestemming monumenten. De Loods
Herbestemming verbindt bijzondere gebouwen aan initiatieven. Het doel is het gebruik en behoud van de
gebouwen te bevorderen. Focus ligt op religieus, agrarisch en industrieel erfgoed. Ook werkt de loods als
adviseur op afstand aan de randvoorwaarden op het gebied van planologie, contractering, exploitatie en
financiering.
Monumentenmonitor
Men werkt ook in Noord-Holland met een monitor. De provincie heeft zo inzicht in de grootste (beheers)
opgaven van industrieel, agrarisch en Religieus Erfgoed. Zij zet de middelen voor restauratie en onderhoud
gericht in daar waar de kansen voor herbestemming het grootst zijn.
Het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten en Herbestemming
Dit fonds voorziet in laagrentende leningen ter dekking van herbestemmings- en verduurzamingskosten
voor beschermde monumenten en karakteristiek vastgoed die geen woonhuis zijn. Herbestemmingskosten
zijn vooral verbouwingskosten, maar ook, in mindere mate proces- en planvormingskosten. Het is een
revolverend fonds. In samenspraak met het Nationaal Restauratiefonds worden indicatoren opgesteld voor
de inhoudelijke en financiële beoordeling van plannen.
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Provincie Overijssel

Met de cultuurnota 2017-2020 – Cultuur in de schijnwerpers, verbinden, versterken en vernieuwen – wordt
conform beleidsdoel 1 “Erfgoed met karakter” ingezet op behoud, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken
van cultureel erfgoed, inclusief beeldbepalende objecten (niet zijnde monumenten). De provincie continueert
haar inzet voor grote restauraties van rijksmonumenten op basis van de decentralisatie afspraken met het Rijk
van 2012. Verder stimuleert zij professioneel monumentenonderhoud via de monumentenwacht. Vitaal gebruik
van gebouwen staat voorop bij de financiering van restauratie en herbestemming. Geprioriteerd worden
projecten die te verbinden zijn aan een van de leidende historische erfgoedthema’s en waarbij aandacht is
voor koppeling met andere beleidsterreinen zoals duurzaamheid. Aan kennisoverdracht en ondersteuning van
gemeenten bij erfgoedtaken wordt grote waarde gehecht. Zij hanteren het principe ‘toekomstbestendig erfgoed
vraagt om een professionele benadering”. Daarom investeert de provincie in opleiding van restauratievaklieden
en wordt gekeken naar de mogelijkheid aan te sluiten bij het Human Capital beleid. Ze zet in op versterking
van cultuur en erfgoedbeleid en andere provinciale doelstellingen, zoals duurzaamheid, vrijetijdseconomie,
creatieve economie, human capital en sociale kwaliteit. Het versterken van cross-overs in beleid tussen cultuur
en erfgoedbeleid en andere provinciale doelstellingen is een continu proces.
Provincie Utrecht

Erfgoedmonitor
De Utrechtse Erfgoedmonitor brengt de onderhouds- en restauratiebehoefte in kaart van de rijksmonumenten
die geen woonhuis zijn. Daarnaast geeft de monitor ook inzicht in andere gegevens, zoals de oppervlakte, de
leegstand, het huidige gebruik, de eventuele herbestemming en een globale kostenindicatie van het herstel van de
geconstateerde gebreken. De uitkomsten van de monitor worden onder andere gebruikt om projecten te selecteren
die in aanmerking komen voor subsidie uit het fonds Erfgoedparels. Vanaf 2013 verschijnt de Erfgoedmonitor
periodiek om de gegevens over restauratiebehoefte actueel te houden. De Utrechtse Erfgoedmonitor biedt
een volledig en actueel overzicht van alle rijksmonumenten binnen de Provincie Utrecht, met uitzondering
van de woonhuizen. Er zijn drie categorieen waar de provincie momenteel beleidsmatig extra aandacht aan
besteed. Dit zijn: militair erfgoed, historische buitenplaatsen en agrarische gebouwen. Een van de uitkomsten
van de Erfgoedmonitor is dat er een grote restauratie- en herbestemmingsopgave ligt voor de categorie
Religieus Erfgoed. Men gaat ervan uit dat deze categorie een groeiend beroep zal doen op het Fonds
Erfgoedparels. De provincie biedt de mogelijkheid de aanvragers te begeleiden.
Met de pilot “restauratie en duurzaamheid” worden een paar grootschalige restauratieprojecten geselecteerd
waarin financieel wordt bijgedragen. Men wil graag projecten uit de categorie Religieus Erfgoed deel laten
nemen. De inzet is een verlaging van de beheerkosten van moeilijk rendabel te maken gebouwen.
Via het fonds Erfgoedparels wordt financiële steun gegeven aan restauratie van rijksmonumenten. Met het
oog op de groeiende opgave van instandhouding, leegstand en herbestemming van Religieus Erfgoed
worden de mogelijkheden onderzocht tot het opzetten van een platform speciaal voor deze categorie.
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Provincie Zeeland

Volgens de nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020 zet de Provincie Zeeland de komende jaren in op
de brede herbestemmingsopgave van monumenten in de meest kwetsbare categorieën (Religieus Erfgoed,
agrarisch en industrieel erfgoed). Door middel van de bestuurlijke afspraak met het Rijk (in 2012) voor de
restauratie van rijksmonumenten worden subsidies verleend voor de restauratie van rijksmonumenten zoals
kerken, openbare gebouwen, verdedigingswerken etc. Voorwaarde is steeds dat de instandhouding en
het gebruik ook na restauratie geborgd is. In nauwe samenwerking met de gemeenten worden projecten
gehonoreerd.
Specifieke aandacht voor Religieus Erfgoed, platform historische kerken en Kerk, Krimp en Kans
Met de pilot “Historische kerken in Zeeland” was zij een van de eerste provincies die de problematiek
van grootschalige kerksluitingen aankaartte. Het in 2006 gepubliceerde rapport Historische kerken in
Zeeland, een kwantitatieve en beschrijvende verslaglegging van het onderzoek naar de problematiek van
de instandhouding van historische kerkgebouwen in Zeeland, heeft mede geleid tot de oprichting van het
Platform Historische Kerken Zeeland met daarin vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen, het
Steunpunt Cultureel Erfgoed Zeeland (SECZ) en de gemeenten. Er is veel aandacht voor contact tussen
gemeenten en kerkelijke organisaties. Het Platform functioneert goed. Daarnaast vindt in een aantal
gemeenten een dialoog plaats tussen gemeenten en alle eigenaren van kerkelijk vastgoed. In 2014 en
2015 gaf de SCEZ in nauwe samenwerking met de RCE, de Provincie Zeeland en de gemeente Sluis uitvoering
aan het project ‘Kerk, Krimp en Kans. Impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen’. Dit project kaderde in de
programmalijn ‘Herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: focus op groei en krimp’ uit de rijksnota
‘Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte’. Het project legt de verbinding tussen de krimp en de kansen
die kerkgebouwen bieden om bij te dragen aan de leefbaarheid.
In 2016 werd het rapport “Tussen baksteen en beton” opgeleverd. Het rapport gaat in op de waarde en
betekenis van alle kerken uit de wederopbouwperiode (1940-1970) in Zeeland. Ook biedt het rapport een
doorkijkje naar kerken die gebouwd zijn in de periode na 1970. Met dit rapport is tevens het laatste product
van het project “Kerk, Krimp en Kans. Impuls voor West-Vlaanderen” opgeleverd. De Wederopbouwkerken
zijn in kaart gebracht en op de kaart gezet. Dit rapport biedt een ideale onderlegger voor gebruikers en
gemeenten om tot verantwoorde afwegingen te komen indien er beslissingen moeten worden genomen.
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Provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland borduurt met haar Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2017-2020 voort op de beleidsvisie
2013-2016, waarin de motto’s “beleving’ en ‘ontwikkelen” als logisch complement op “beschermen”
centraal stonden. Deze lijn wordt nu doorgetrokken onder het motto “doorontwikkelen” gericht op beleving
en ontwikkeling. Voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten wordt specifiek ingezet op: het
periodiek uitvoeren van een Erfgoedmonitor, het meer belang hechten aan openstelling van gesubsidieerde
monumenten, het stimuleren van herbestemming met adviezen op maat en subsidies voor fysieke maatregelen
binnen de erfgoedlijnen en het stimuleren van herbestemming van rijksmonumenten met subsidies voor
toegankelijkheid en duurzaamheid. Daarnaast is herbestemming een belangrijk onderdeel van het speciale
actieprogramma “Slim ruimtegebruik”. Ook wordt ingezet op bevordering van kennisvermeerdering en
kennisdeling over herbestemming richting belanghebbenden en gemeenten. De provincie werkt samen met
medeoverheden, stichtingen, verenigingen, vrijwilligers, fondsen en ondernemers aan het realiseren van de
gezamenlijke ambities voor behoud en de ontwikkeling van het cultureel erfgoed in Zuid-Holland.
Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland
Het Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland is opgericht in 2008 op initiatief van Gedeputeerde Staten van
de Provincie Zuid-Holland na besprekingen tussen het Bisdom Rotterdam, de Stichting Behoud Kerkelijke
Gebouwen, het Erfgoedhuis en Statenleden. Het platform is een brede vertegenwoordiging van de diverse
denominaties en organisaties die zich bezighouden met Religieus Erfgoed. De Provincie Zuid-Holland
schonk in haar Cultuurplan 2009-2012 aandacht aan Religieus Erfgoed en noemde dit medebepalend voor
de identiteit van steden en dorpen.
Het doel van het platform is om de instandhouding van Religieus Erfgoed op de (politieke) agenda te
houden en/of te krijgen en de belangstelling voor dit erfgoed te bevorderen. Zuid-Holland is rijk aan
Religieus Erfgoed uit diverse perioden, zoals kerkgebouwen, pastorieën, synagogen, moskeeën en
begraafplaatsen. Bovendien herbergen religieuze gebouwen dikwijls waardevolle interieurs.
Het platform zet zich in om dit bijzondere erfgoed te behouden, te benutten en te (laten) beleven. Hierbij
wordt samenwerking gezocht met andere culturele organisaties, erfgoedinstellingen en overheden.
Het platform wil verder de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het Religieus Erfgoed verbeteren, de
belangstelling vergroten en de deskundigheid bevorderen.
In het platform participeren momenteel: het Bisdom Rotterdam, het Contactorgaan Moslims en Overheid
(CMO), de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK), de Stichting
Oude Hollandse Kerken (SOHK) en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG). De Joodse
Gemeente Rotterdam, de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen ZH, de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk
Beheer in de PKN (VKB) en de Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland volgen de activiteiten van het platform
met belangstelling.
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In 2012 werd in opdracht van de provincie de quick scan Religieus Erfgoed Zuid-Holland uitgevoerd. Met
als doel inzicht te krijgen in de kwantiteit van het religieuze erfgoed in Zuid-Holland, de aantallen, de
specifieke kenmerken, de verdeling over de provincie, de verhouding tot de provinciale structuurvisie en de
rol die dit bijzondere erfgoed kan bijdragen aan de toekomst van de Provincie Zuid-Holland met name op
het gebied van economie en toerisme.

5.4 DENKRICHTINGEN LANDELIJK
Is de manier waarop we met ons religieus cultureel erfgoed omgaan toe aan een make over?

Het is duidelijk dat de huidige financiële ondersteuningsmechanismen in de onroerend-erfgoedsector vanuit
de overheid te kort (zullen) schieten. De vraag naar ondersteuning bij restauratie en onderhoud is nu al vele
malen groter dan de mogelijkheden die de budgetten bieden. De oplossing is niet dat te negeren, er moet
oog voor realiteit zijn, je moet erover nadenken, keuzes maken, wat betekent het en waar zet je op in vanuit
je eigen mogelijkheden/betrokkenheid en achtergrond?
In het Gelderse beleidsprogramma wordt aangegeven dat verantwoord erfgoedbeleid steeds vaker
verantwoord kiezen betekent. Er is een groot scala aan mogelijkheden waarop je keuzes zou kunnen baseren.
Een bijzondere uitdaging. Hieronder worden kort een aantal uitgangsposities geduid, deze zijn niet
uitputtend en zeker niet leidend maar stemmen slechts tot overdenking.
Wat zijn nu de kerken die je werkelijk moet behouden en op basis van welke uitgangspositie maak je
dan keuzes:
• Focus je alleen op rijksmonumentale gebouwen of moet je juist breder kijken?
Veel kerkgebouwen hebben een status als beschermd monument, hetzij als rijksmonument, hetzij als
gemeentelijk monument. De monumentenstatus behoedt een kerkgebouw vooralsnog van sloop. De
meeste kerken van voor 1800 zijn rijksmonument, een aantal uit de negentiende en twintigste eeuw tot
1940 is rijks- of gemeentelijk monument. Een gebouw moet minimaal 50 jaar oud zijn om voor plaatsing
op de lijst van beschermde rijksmonumenten in aanmerking te komen (of voorgedragen worden op de
jaarlijkse uitzonderlijke lijst). Dit betekent dat veel kerkgebouwen die dateren uit de periode 1945-1970
gezien hun jonge leeftijd geen monumentenstatus bezitten. Het predicaat “zonder status” van deze
wederopbouwkerken impliceert niet dat ze niet van waarde kunnen zijn. Ook in Gelderland bevinden
zich bijzondere en waardevolle voorbeelden van wederopbouwarchitectuur. Bijvoorbeeld de R.K. St.
Antonius Abt in Malden (J.W.C.J. Bijnen, 1960) en de Nederlands Hervormde Kerk in Ochten (A. Eibink,
1952). Eerstgenoemde kerk is één van de beste voorbeelden van de Bossche School in Gelderland;
de tweede is een zorgvuldig vormgegeven dorpskerk met vernieuwende materialen in een typische
wederopbouwstijl. Deze kerken zijn nu, zonder beschermende status, vogelvrij.
• Of selecteer je op basis van architectuurstijl, bijvoorbeeld we willen xx aantal van elke
architectuurcategorie behouden die exemplarisch zijn voor een bepaalde periode of stijl?
• Of laat je juist de interieurwaarde het zwaarste meewegen. In het recentelijk uitgegeven boek
Kerkinterieurs in Nederland zijn 100 locaties uitgelicht daarvan bevinden zich er 9 in Gelderland.
Selectie heeft plaatsgevonden op basis van (kerk)historische en kunsthistorische aspecten, liturgische en
gebruikswaarden, alsook op gaafheid en representativiteit. Bij het selectieproces waren een brede groep
deskundigen van kerkelijke instellingen en uit het erfgoedveld betrokken.
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• Of ga je juist uit van geografische spreiding? Of het belang voor toerisme, recreatie?
• Of neem je als uitgangspositie lokaal draagvlak en inspanning voor behoud?
Laten we belangrijke monumentale kerken verloren gaan waar geen draagvlak en betrokkenheid is of
willen we deze koste wat kost behouden?
• Of speelt duurzaamheid een belangrijke rol?
• Of redeneer je vanuit leefbaarheid?
Om zomaar wat uitgangsmogelijkheden te benoemen. Vastgesteld wordt dat er behoefte is aan een actueel
waarderingskader dat gemeenten kunnen benutten bij het wegen van waarden, het prioriteren en het
toekennen van ondersteuning (financieel of anderszins).
Ronde Tafel Gesprek

Ook binnen Nederland wordt door diverse instanties nagedacht over mogelijke uitgangsposities en keuzes
die bijdragen aan toekomstig behoud. Hieronder vindt u een compilatie van standpunten, oplossingsen denkrichtingen van deelnemers aan het Ronde Tafel Gesprek dat op initiatief van CU en D66 op 3
november 2016 in Den Haag heeft plaatsgevonden.
Deelnemende partijen waren o.a. de Provincie Groningen, BOEi nationale maatschappij tot herbestemming,
de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),
Dhr. Wesselink, de Bond Heemschut, Het Nationaal Restauratiefonds, Museum Catharijneconvent, de
Protestantse Kerken Nederland (PKN), Nationale Agenda Religieus Erfgoed en Donatus.
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Compilatie van standpunten, oplossings- en denkrichtingen deelnemers Ronde Tafel Gesprek
• Religieus Erfgoed toekomstbestendig maken betekent investeren en loslaten.
• Visies en proactieve medewerking van de overheid zijn essentieel. Provincies kunnen vanuit hun positie
een specifieke bijdrage leveren aan het proces van herbestemming, voortgaand gebruik en behoud.
• Er is behoefte aan een afwegingskader waarin maatschappelijk gebruik, cultuurhistorische waarde en
maatschappelijke waarde van het gebouw tegen elkaar worden afgewogen.
• Daar waar er geen (door de gemeenschap) gedragen initiatieven meer zijn voor instandhouding zou
overwogen kunnen worden afscheid te nemen van het religieuze erfgoed.
• Zet in op integrale benadering. Verbindt het erfgoed met maatschappelijke opgaven (duurzaamheid,
leefbaarheid etc.).
• Creëer een mogelijkheid van clustering en deskundigheidsbevordering. Zet in op een kenniscentrum/
kennisnetwerk voor kennisborging, kennisontwikkeling en coördinatie.
• Zet in op bundeling van de – versnipperde en afnemende – praktische en bestuurlijke kennis uit de
werelden van kerkelijke eigenaren, aan cultureel erfgoed gerelateerde organisaties en verantwoordelijken
uit het openbaar bestuur.
• Zorg voor een convenant tussen overheden enerzijds en eigenaren/kerkgenootschappen anderzijds over
het beleid in de komende 5 à 10 jaar.
• “Tussentijd”, met tijdelijke functies, is belangrijk om draagvlak te creëren, maar deze periode is moeilijk
financierbaar. Exploitatiesubsidies zijn onmisbaar.
• Stimulering van gemeenten om kerkenvisies op te stellen.
• Inventariseer verwachte leegstand en creëer bredere mogelijkheden voor toekomstige bestemming in het
bestemmingsplan.
• Stimulering van gemeenten om soepel te zijn met regelgeving en bestemmingsplannen. Met als doel
herbestemming en duurzaam (tijdelijk) gebruik van leegstaande- en komende kerkgebouwen te
stimuleren. De Omgevingswet biedt gemeenten vanaf 2019 meer dan ooit de mogelijkheid om lokaal
maatwerk te bieden met oog op de kwaliteit van de leefomgeving.
• Aansturing op een centraal gecoördineerd beleid voor Religieus Erfgoed, ongeacht de functie die het heeft.
• Ambassadeurs ter begeleiding van het onderhandelingsproces tussen eigenaren van Religieus Erfgoed en
initiatiefnemers.
• Bewustwording bij rijk, provincie en gemeenten van de “asset” van kerkgebouwen en kloosters.
• Zet in op het besef tot behoud van erfgoed (draagvlak en bewustwording), bijvoorbeeld als onderdeel
van educatie, in de vorm van campagnes etc.
• Actieve bemiddeling m.b.t. herbestemmingskansen.
• Acceptatie van flexibiliteit bij tussentijds gebruik.
• Creëer meer mogelijkheden voor leningen of subsidies voor neven- en herbestemmingen.
• Stimuleer bundeling van private en publieke financiële stromen naar die monumenten die na zorgvuldige
selectie, een duurzame toekomst hebben in (al dan niet voortgezet kerkelijk) gebruik.
• Een belasting op gebruik van nieuwe grondstoffen als stimulans voor meer hergebruik. Daar een deel
van de problematiek gelegen is in het feit dat nieuwbouw vaak goedkoper is dan het aanpassen van een
monumentaal gebouw.
• Stel een Nationaal Deltaplan voor behoud op door naar de gehele voorraad te kijken en een afwegings- cq.
waarderingskader te maken op basis van cultuurhistorische waarden (uniciteit, belang etc.), gebruiksmoge
lijkheden en behoud. Zodat keuzes gemaakt kunnen worden en besluiten genomen kunnen worden voor het
meer of minder toekennen van subsidies en het toestaan van meer of minder aantasting van het monument.
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5.5 BEVINDINGEN UIT INTERVIEWS MET ACTOREN
In het kader van dit onderzoek zijn interviews afgenomen met een aantal stakeholders in het veld. In dit
hoofdstuk vindt u een analyse van de antwoorden. Onderdeel van de interviews was ook het uitwisselen van
oplossings- en denkrichtingen die bij kunnen dragen aan te ontwikkelen beleid.
De complete vragenlijst vindt u in bijlage 2.
1. Er is momenteel geen specifiek beleid op het gebied van Religieus Erfgoed binnen de Provincie
Gelderland. Het Religieus Erfgoed is onderdeel van het algemene beleid.
2. Er is behoefte aan nieuw beleid en een toekomstvisie. Erfgoed is een van de zeven speerpunten van het
provinciaal Kompas, een van de zeven beleidsterreinen waar de provincies zich op moeten richten, dit
onderwerp is bij uitstek iets van omvang wat het lokale overstijgt.
	Andere argumenten waarom een visie gewenst is:
- Het betreft een hele specifieke categorie erfgoed, het is de meest gecompliceerde opgave. Het geven
van andere functies vraagt meer aandacht ook door de enorm kunsthistorische kwaliteit. Het is
overal aanwezig binnen de provincie, zeer beeldbepalend en gezien de huidige ontwikkelingen in de
maatschappij komt het behoud van deze categorie onder grote druk te staan. Verlies ervan zou een
grote verarming van het monumentale landschap en van het erfgoed in zijn algemeenheid betekenen.
Het effect op de omgevingskwaliteit zal bij verlies groot zijn.
- Er is altijd met heel veel zorg en aandacht naar de gebouwen gekeken en ontwikkeld. Op termijn
wordt behoud heel erg ingewikkeld, zeker als de onderhoudstoestand achteruit gaat.
- Dit erfgoed vertelt veel over onze geschiedenis en waar we vandaan komen, het is dan ook niet
raar als secularisatie en ontkerkelijking zichtbaar zijn in onze tijd en dus op een aantal plekken
stedenbouwkundig minder belangrijk wordt geacht. De oplossing voor het vraagstuk is niet het te
negeren (oog voor realiteit) je moet erover nadenken, keuzes maken, wat betekent het, wat is het je
waard en waar zet je op in.
3. Het vraagstuk Religieus Erfgoed en toekomst is groter dan wordt verwacht. Er is geen inzicht, systeem of
structuur. Er worden wel signalen afgegeven, opgevangen en interpretatie kan leiden tot inzichten. Maar
er is Religieus Erfgoed breed (dus ook buiten rijksmonumenten om) niet systematisch gemonitord. Dit zou
uitermate wenselijk zijn. Monitoring is nodig om inzicht te krijgen in omvang, te verwachten leegstand,
onderhoudsbehoefte, kansen voor herbestemming en kan bijdragen aan het formuleren van visie en
beleid.
4. Alle deelnemers geven unaniem aan dat het essentieel is om Religieus Erfgoed in de Provincie
Gelderland in stand te houden vanwege de betekenis van het erfgoed voor de omgeving, vanwege de
betekenis en zingeving die eraan verbonden is en de verwevenheid met de lokale, regionale en nationale
geschiedenis.
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5. Het stimuleren en faciliteren van initiatieven en lokale betrokkenheid wanneer er inspanningen zijn vanuit
leefbaarheid of instandhouding is wenselijk.
6. Unaniem wordt aangegeven dat de provincie gemeentelijke overheden moet stimuleren tot het opstellen
van een kerkenvisie. Gemeenten moeten zich voorbereiden op (komende) leegstand en met eigenaren
naar oplossingen zoeken. De gemeentelijke rol is cruciaal. De ervaring is dat er nog niet veel gemeenten
zijn die een visie hebben ontwikkeld op dit gebied.
7. Het inzetten op realisatie van een kennisplatform specifiek voor Religieus Erfgoed wordt unaniem als een
onderdeel van de oplossingsrichtingen genoemd.
Doelgroepen van het platform zouden eigenaren, kerkbesturen, burgerlijke overheden (gemeente,
provincie), monumentenorganisaties, burgers die zich bij kerkgebouwen betrokken voelen en
initiatiefnemers kunnen zijn.
Alle deelnemers zijn bekend met de Stichting Oude Gelderse Kerken en de huidige werkzaamheden.
Unaniem werd aangegeven dat het voor de hand liggend is om voor het opzetten en onderhouden van
een dergelijk platform een sleutelrol bij de SOGK te leggen. Wel werd daarbij aangegeven dat, gezien
de omvang van het huidige en de te verwachten toekomstige ontwikkelingen binnen het religieuze
erfgoed, daarvoor extra capaciteit gecreëerd moet worden. Momenteel is men bezig met het opzetten
van de Gelderse Erfgoed Alliantie. Dit model werkt met trekkers voor specifieke onderwerpen, SOGK
maakt onderdeel uit van de Gelderse Erfgoed Alliantie. Zij is binnen dit initiatief aangewezen als de
trekker van het dossier Religieus Erfgoed. Door diverse partners werd het faciliteren van de aanstelling
van een speciaal Religieus Erfgoed-coördinator bij de SOGK genoemd. Deze specialist zou het hele
werkveld Religieus Erfgoed in nauwe samenwerking met de Erfgoed Alliantie partners kunnen bedienen
en coördineren. Zo wordt de hele power van de aangesloten partners gestroomlijnd en benut.
8. Ondanks het feit dat eenieder tijdens de interviews het belang van deze bijzondere categorie erfgoed
onderschrijft en natuurlijk het liefst inzet op compleet behoud, werd ook onderkend dat, gezien de te
verwachten toekomstige situatie, het noodzakelijk is dat alle stakeholders vanuit de eigen achtergrond en
rol nadenken over mogelijke toekomstscenario’s met betrekking tot dit onderwerp.
De algehele verwachting is dat de rijksoverheid een duidelijke visie en denkrichting zal ontwikkelen op
het gebied van (rijksmonumentaal) Religieus Erfgoed.
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Conclusies
De Nederlandse bevolking ziet zich geconfronteerd met het vraagstuk: hoe om te gaan met het belangrijke
Religieuze Erfgoed in een sterk veranderende en seculaire samenleving. Zo ook in Gelderland. Doel van het
onderzoek was te definiëren op welke wijze invulling gegeven zou kunnen worden aan de beantwoording
van de toenemende vraag tot ondersteuning, kennisdeling en samenwerking met betrekking tot het
maatschappelijke vraagstuk Religieus Erfgoed en de toekomst ervan in de Provincie Gelderland.
Tijdens het onderzoek zijn onderstaande onderzoeksvragen beantwoord:
• Hoe ziet de toekomst van Religieus Erfgoed er momenteel in Nederland en in de Provincie Gelderland
uit?
• Hoe heeft Religieus Erfgoed zich de afgelopen tijd ontwikkeld, welke veranderingen hebben er
plaatsgevonden?
• Wat is het actuele beleid omtrent het behoud van Religieus Erfgoed in Gelderland?
• Wat wordt er momenteel in Nederland al gedaan, hoe wordt er binnen andere provincies geanticipeerd
op het onderwerp en waarom?
Op basis van de bevindingen kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
• Gelderland is rijk aan Religieus Erfgoed, de variëteit aan gebouwen is groot van kerkgebouwen,
synagogen tot kloosters. Dit erfgoed wordt door een breed publiek gewaardeerd vanwege de
religieuze, maar ook vanwege de culturele en identiteit- en beeldbepalende functie in dorpen en steden.
Ontkerkelijking en stijgende kosten leiden er toe dat de eigenaren steeds grotere moeite hebben de
kosten te dragen en besluiten de kerkgebouwen af te stoten. De verwachting is dat in Gelderland binnen
10 jaar 150-200 kerken hun deuren zullen sluiten. De omvang van de opgave, de snelheid ervan en de
schaal waarop het plaatsvindt maken deze opgave tot een maatschappelijk vraagstuk van provinciaal
belang.
• Behoud en herbestemming van Religieus Erfgoed versterkt de gebiedsidentiteit en (oorspronkelijke)
structuren.
• Behoud en herbestemming van Religieus Erfgoed draagt bij aan leefbaarheid en voorkomt of vermindert
negatieve maatschappelijke effecten van leegstand, zoals onveiligheid.
• Het stimuleren van culturele identiteit vraag om actief provinciaal beleid.
• Op ieder overheidsniveau dient men zich bewust te zijn van de ontwikkelingen die zich nu aftekenen
en hoe een en ander in de komende jaren zal uitwerken. Afwenden, ogen sluiten voor realiteit is niet
verantwoord.
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• Momenteel ontbreekt een integrale visie op Religieus Erfgoed op provinciaal niveau. Daarnaast beschikt
het overgrote deel van de gemeentelijke overheden nog niet over een kerkenvisie. In veel gevallen zijn
gemeenten zich niet bewust van de ontwikkelingen die op hen afkomen. Een gebrek aan urgentie om dit
onderwerp aan te pakken kan worden geconstateerd.
• Het ontbreekt de Provincie Gelderland aan voldoende inzicht in de actuele situatie met betrekking tot
Religieus Erfgoed (aantallen, soort, locaties, staat van onderhoud, te verwachten leegstand etc.). Door de
grote dynamiek verschuiven accenten en opgaven sneller. Inzicht hebben in de actuele ontwikkelingen
is essentieel voor de bepaling van beleid. De huidige beschikbare informatie is daarvoor te beperkt.
De huidige monitor voorziet vooralsnog alleen in beperkte informatie over rijksmonumentaal Religieus
Erfgoed.
• Er is een toenemende behoefte aan kennis en ondersteuning.
• Kennis is een belangrijke factor voor behoud. Kennis over financieel en technisch beheer, exploitatie,
mede- of hergebruik, mobiliseren van draagvlak, duurzaamheid en energie efficiëntie, juridische
kwesties, fondsenwerving en subsidies, bestuurskracht en vrijwilligerswerk. Kennis om de juiste vragen te
kunnen stellen en toegang tot kennis van anderen die misschien de antwoorden wel hebben.
• Het ontbreekt kerkeigenaren naar eigen zeggen aan tijd en menskracht om herontwikkelings trajecten
naar een passende, respectvolle functie goed te kunnen begeleiden. Dat betekent dat nagedacht moet
worden over ontzorgen en constructies om herontwikkelingstrajecten op te kunnen pakken.
• Kennis om kerken in stand te houden wordt snel minder en is soms al niet (meer) aanwezig. Het is zaak
om de aanwezige kennis te vergaren en te borgen.
• Het inzetten op realisatie van een kennisplatform specifiek voor Religieus Erfgoed wordt als onderdeel
van de oplossingsrichtingen genoemd. Hiervan zijn reeds voorbeelden in andere provincies.
• Unaniem wordt aangegeven een sleutelrol voor het opzetten en onderhouden van een dergelijk platform
bij de Stichting Oude Gelderse Kerken te leggen. Wel werd aangegeven dat, gezien de omvang van het
huidige en de te verwachten toekomstige ontwikkelingen binnen het Religieus Erfgoed, daarvoor extra
capaciteit gecreëerd moet worden.
• De SOGK geeft aan graag een tweesporenbeleid te willen ontwikkelen. Het idee is de opgebouwde
kennis en expertise beschikbaar te maken en te delen met lokale initiatiefgroepen en andere actoren,
zodat er meer in de breedte ingezet kan worden om kerkgebouwen voor de volgende generaties
Gelderse burgers te behouden voor de toekomst.
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• Een integrale afweging met het oog op de toekomst van Religieus Erfgoed is van groot belang.
De ontwikkelingen rondom Religieus Erfgoed raken aan meerdere disciplines. Denk daarbij aan
duurzaamheid, innovatie, sociale opgave en leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteiten, economie, cultuur,
toerisme.
• Het stimuleren en ondersteunen van het draagvlak voor en de kennis over instandhouding binnen de
gemeenschap, zowel als het stimuleren van neven- en hergebruik kan onnodig verlies van bijzonder
erfgoed voorkomen. Functioneel erfgoed, dat goed benut wordt, draagt bij aan leefbaarheid.
• Samenwerking is van belang, er is nog geen sprake van structureel overleg tussen belangrijke actoren en
overheids- en kennisinstellingen.
• Religieus Erfgoed is vaak prominent aanwezig en op bijzondere locaties gelegen. De keuzes die gemaakt
worden met betrekking tot sloop, herbestemming en/of behoud zullen grote gevolgen hebben voor de
inrichting en beleving van ons land en op het landschap. Er is behoefte aan een afwegingskader waarin
o.a. maatschappelijk gebruik, cultuurhistorische, stedenbouwkundige waarde en maatschappelijke
waarde van het gebouw tegen elkaar worden afgewogen.
• Het is duidelijk dat de huidige financiële ondersteuningsmechanismen in de onroerend-erfgoedsector
vanuit de overheid te kort (zullen) schieten. De vraag naar ondersteuning bij restauratie en onderhoud
is nu al vele malen groter dan de mogelijkheden die de budgetten bieden. De oplossing is niet dat te
negeren, er moet oog voor realiteit zijn, je moet erover nadenken, keuzes maken, wat betekent het en
waar zet je op in vanuit je eigen mogelijkheden/betrokkenheid en achtergrond?

Foto: Jan van Dalen Fotografie
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Aanbevelingen
De toekomst van het Religieus Erfgoed is een maatschappelijke opgave. In het IPO KOMPAS 2020
staan maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen centraal. Deze zijn leidend voor de rol en positie
die provincies nu en in de toekomst vervullen. Er zijn zeven kerntaken benoemd, duurzame ruimtelijke
ontwikkeling en culturele infrastructuur & monumentenzorg maken onderdeel uit van de kerntaken.
In het Kompas worden ook opgaven benoemd, deze opgaven voor provincies zijn o.a.:
• Zich inzetten voor behoud en ontwikkeling van materieel en immaterieel cultureel erfgoed van de regio
en dit veilig te stellen voor toekomstige generaties;
• Provincies nemen de verantwoordelijkheid voor restauratie en herbestemming van monumenten over van
het Rijk en geven dat vorm in samenhang met andere ruimtelijke opgaven. Ook de instandhouding van
monumenten past binnen deze ambitie;
• Tevens wordt gesteld dat het stimuleren van culturele identiteit vraagt om een actief provinciaal beleid.
In het kader van voornoemde opgaven zoals geformuleerd binnen het IPO KOMPAS2020 is het logisch voor
de provincie Gelderland om aan de slag te gaan met dit onderwerp.
Gezien de urgentie en het momentum te kunnen anticiperen op de groeiende behoefte op ondersteuning,
adviseren wij u pro actief te handelen en allereerst in te zetten op het samenstellen van een platform gericht
op kennisdeling en kennisbevordering op het gebied van Religieus Erfgoed.
Uit het hele onderzoek is naar voren gekomen dat kennis en kennisdeling essentieel is. Diverse best
practices zijn tegen het licht gehouden en de revue gepasseerd. Binnen een aantal provincies werkt men met
een platform waarbinnen kennis gedeeld, vermeerderd en geborgd wordt. Op de SOGK wordt, nu er steeds
meer Religieus Erfgoed vrijkomt, veelvuldiger een beroep gedaan. Vastgesteld kan worden dat de SOGK
niet al het religieuze erfgoed zal kunnen behouden door verwerving. Daarom heeft zij, ingegeven door
signalering van de toenemende behoefte aan kennis in Gelderland en daarbuiten, een oplossingsrichting
geformuleerd. Zij wil graag een twee sporenbeleid ontwikkelen. Het idee is de opgebouwde kennis en
expertise beschikbaar te maken en te delen met lokale initiatiefgroepen en andere actoren, zodat er meer
in de breedte ingezet kan worden om kerkgebouwen voor de volgende generaties Gelderse burgers te
behouden voor de toekomst.
Uitgangspunt is dat als een lokaal initiatief slaagt, de financiële last grotendeels lokaal gedragen zal
worden. SOGK zou graag met inzet en steun lokale initiatieven verder helpen en tot een succes maken.
Ondersteuning is nodig om lokaal op eigen kracht de herbestemming en het behoud te organiseren.
Daarmee wordt het cultureel erfgoed behouden voor de provincie.
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Op deze wijze ontstaat er een tweede vangnet:
a. SOGK overname
b. in Eigen Handen / Op Eigen Kracht – lokaal initiatief
Door koppeling van een netwerkfaciliteit kan het tweede spoor ook gaan dienen als een katalysator voor
uitwisseling en ontwikkeling van kennis, kunde en ervaringen. Het lijkt de SOGK goed om de krachten te
bundelen om zo te komen tot een passende vorm voor samenwerking, vanuit de behoefte en vraag van
personen die zich inzetten voor het behoud van religieus erfgoed in de Provincie Gelderland.
Het Gelders Religieus Erfgoed Platform zal de “eerstelijnszorg” voor kerkgebouwen kunnen bieden.
Daarnaast kan de SOGK als coördinator van het platform ook de provincie direct informeren over actuele
ontwikkelingen in het veld. Dit kan bijgedragen aan mogelijk toekomstig beleid. De SOGK werkt nauw
samen met partners als de Monumentenwacht Gelderland, het Gelders Restauratiecentrum, Stichting
Geldersch Landschap en Kasteelen en het Gelders Genootschap aan de ontwikkeling van de Geldersche
Erfgoed Alliantie. SOGK is daarin voorzien als trekker voor het onderwerp Religieus Erfgoed. Daardoor is
het in de toekomst inbrengen van kennis en ervaring van het Religieus Erfgoed Platform door SOGK binnen
de Geldersche Erfgoed Alliantie automatisch geborgd.
Voor het ontwikkelen van het kennisplatform en het opzetten van het Tweede Spoor is capaciteitsuitbreiding
bij de SOGK noodzakelijk. Tijdens het onderzoek is door de SOGK aangegeven hierover graag met de
provincie in overleg te gaan. Wij bevelen u van harte aan deze oplossingsrichting te overwegen en te
verkennen. Mede ingegeven door het feit dat samenwerking, expertise ontwikkeling en kennisoverdracht
ook in december 2016 bij de afsluiting van de Nationale Agenda Religieus Erfgoed als onontbeerlijke
componenten gezien werden voor instandhouding en doorontwikkeling van dit erfgoed.
Vervolgens adviseren wij u in te zetten op:
• Ontwikkeling van een provinciale visie toekomst Religieus Erfgoed.
• Stimulering van gemeentelijke overheden voor het opstellen van kerkenvisies.
• Monitoring en inzichtelijk maken van cijfers, locaties, staat van onderhoud van Religieus Erfgoed voor de
categorieën rijks-, gemeentelijk en beeldbepalend erfgoed. Daarnaast kan monitoring ook inzicht geven
in andere gegevens, zoals de oppervlakte, de (te verwachten) leegstand, de eventuele herbestemming,
lokaal draagvlak etc. Mede ter ondersteuning van formulering toekomstig beleid.
• Overleg met eigenaren en overkoepelende organisaties zoals het Bisdom Den Bosch, het Bisdom
Utrecht, de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB), Interkerkelijk Contact in Overheidszaken kerkgebouwen (CIO-K).
• Stimuleren van bewustwording en draagvlak voor behoud en transitie.
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Bijlage 1: Best practices
Tijdens het onderzoek is ter oriëntatie en inspiratie op landelijk niveau gezocht naar voorbeelden en
mogelijke oplossingsrichtingen. Een aantal voorbeelden van samenwerking zijn gevonden en nader
bestudeerd. In deze bijlage vindt u korte beschrijvingen van de voorbeelden.
De kennis-en projectenbank herbestemming (NL)

De kennis- en projectenbank Herbestemming is ontstaan onder de vlag van de Nationale Agenda
Herbestemming een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Nationaal Restauratiefonds
heeft de website www.herbestemming.nu voortgezet. Zij stelt kennis en informatie over herbestemming in
samenhang beschikbaar ter inspiratie en ondersteuning van de herbestemmingspraktijk. Een belangrijk
deel van de kennis op de huidige website is afkomstig van de voormalige Kennisbank herbestemming en de
oude website van Herbestemming.nu.
Er is een onderverdeling gemaakt tussen projecten en kennisbank.
Projecten
De projectenbank benadert herbestemming vanuit verschillende invalshoeken, zoals de culturele waarde,
proces, financiering, regelgeving, ontwerp, duurzaamheid. Met zoekfilters selecteert u de projecten met de
kenmerken van uw interesse. Er is een speciaal kennisdossier religieus erfgoed. Daarin bevinden zich veel
inspirerende voorbeelden.
www.kennisbankherbestemming.nu
Platform Religieus Erfgoed Hoorn (NH)

Omdat de toekomst van het religieus erfgoed al jarenlang onder zware druk staat zowel bij kerken met
een hoofd-kerkelijke functie als bij kerken die dat al niet meer hebben, zijn alle “eigenaren” van Kerkelijk
Erfgoed in Hoorn, Zwaag en Blokker en de Vereniging Oud Hoorn bijeen gekomen om deze voortdurende
zorg rondom het kwalitatief voortbestaan van de monumentale kerkgebouwen te bespreken. De urgentie
om deze ontwikkeling onder ogen te zien en na te gaan wat gemeente en betrokkenen daar aan moeten
doen vormde dan ook de belangrijkste drijfveer om deze bijeenkomst te beleggen.
Partners
De aanwezigen (allen vrijwilligers) zijn, onder leiding van het Bureau Erfgoed van de gemeente, tot de
conclusie gekomen dat vorming van een gestructureerd Platform een noodzaak is om de gezamenlijke
problematiek onder de aandacht van de huidige en toekomstige politieke bestuurders te brengen.
Bureau Erfgoed, afd. Kunst en Cultuur, alsmede Bureau Vastgoed van de gemeente zijn voor het Platform
belangrijke participanten o.l.v. de betrokken wethouder(s) dan wel een specifieke projectwethouder als
bestuurlijk coördinator. Maar ook andere sectoren binnen de gemeente is verzocht aan te haken, zoals de
afdelingen Ruimte en Economische Zaken en Arbeid en Inkomen.
Doelen
Op 24 februari 2010 hebben de genoemde partijen het Platform Religieus Erfgoed opgericht.
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Speerpunten en doelstelling:
1. Het vergroten van de belangstelling voor en kennis van het Hoorns Religieus erfgoed bij de Hoornse
politieke partijen en het grote publiek
2. Het verbeteren van de “zichtbaarheid” en toegankelijkheid van de monumentale kerkgebouwen in Hoorn
3. Het vergroten van deskundigheid bij instandhouding (restauratie, onderhoud en exploitatie) en
herbestemming van de monumentale gebouwen.
4. Het bevorderen van cultuurparticipatie en -educatie in de gebouwen m.n. door de gemeente.
5. De gemeente dient het platform te raadplegen als er zaken aan de hand zijn betreffende het
monumentenbeleid.
6. Het inventariseren en aanvragen van subsidies op Rijks- en Provinciaal niveau alsmede bij
maatschappelijke organisaties.
De hieruit geformuleerde doelstelling is:
De monumentale kerkgebouwen in Hoorn, Zwaag en Blokker op de (politieke) agenda te brengen en te
houden teneinde deze monumenten kwalitatief in goede staat te kunnen houden door maximale (financiële
en organisatorische) ondersteuning bij restauratie, onderhoud en exploitatie.
www.oudhoorn.nl/actualiteit
NRP-Platform voor transformatie en renovatie (NH)

NRP (voorheen: Nationaal Renovatie Platform) is een uniek netwerk dat bestaat uit private partijen uit
de volle breedte van de vastgoedsector. Samen zorgen ze voor randvoorwaarden die herontwikkeling
en investeringen in bestaand vastgoed aantrekkelijker maken. De onafhankelijke stichting NRP is
voortgekomen uit de Nationale Renovatie Prijs en werd in 2011 opgericht om gezamenlijk te werken aan
het bevorderen van duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving, door middel van
transformatie en renovatie. NRP heeft haar bestaansrecht bewezen door binnen vijf jaar uit te groeien tot
een krachtig netwerk met ruim negentig aangesloten bedrijven.
Co-creatie
In die tijd zijn transformatie en renovatie bij iedereen hoger op de agenda komen staan.
Dat roept nieuwe vragen en uitdagingen op. De economische veranderingen zijn structureel van aard en
men moet op zoek naar nieuwe manieren van samenwerking om projecten in transformatie en renovatie
daadwerkelijk te realiseren. Co-creatie blijkt hierbij het sleutelwoord. De NRP Academie is een goed
voorbeeld van een betekenisvolle co-creatie.
Partners o.a.
Adviesbureaus, Advocatenkantoren, Architectenbureaus, Banken en Financiele instellingen, Begunstigers,
Beleggers, Bouwbedrijven, Energiebedrijven
Installateurs, Ontwikkelaars, Toeleveranciers, Woningcorporaties
www.nrp.nl/over-nrp/missie
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Platform - Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (NL)

Het digitale platform van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed biedt nieuws, opinie, kennis en ruimte
voor discussie en samenwerking. Het is een uitvloeisel van een landelijk samenwerkingsprogramma. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed faciliteert de samenwerking van meer dan twintig partners met als
doel het verkennen en bestendigen van de toekomst van het Nederlandse Religieus Erfgoed.
Het ‘webteam’ zorgt geregeld voor nieuwe informatie. Daarnaast is iedereen die in het thema
geïnteresseerd is welkom om een steentje bij te dragen.
Dit kan in de vorm van:
• Het toevoegen van nieuws en agenda-items
• Het plaatsen van een project
• Opinie (blog, een discussie/forum starten of reageren op een bijdrage)
Verder initieert de Nationale Agenda ook activiteiten, workshops en kennisbijeenkomsten. Het programma
is in december 2016 afgesloten. Maar op dit moment wordt er gewerkt aan een vervolg. Enkele activiteiten
die in de periode 2014-2016 hebben plaatsgevonden zijn.
Activiteiten
Open Kerken en Kloosters
Het programma stelt een aantal ambitieuze organisaties met visie in staat hun kerk(en) of klooster(s) op een
onderscheidende manier voor een groter en breder publiek open te stellen. Uit 54 ontvangen aanvragen
zijn zeven deelnemers geselecteerd die hun publieksbereik willen verruimen. Open Kerken en Kloosters
wordt vanuit de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, Museum Catharijneconvent en VSBfonds.
Adopteer een Kerk!
Een tweede leven geven aan een kerkgebouw blijkt in de praktijk vaak uiterst moeizaam te verlopen.
Het project ‘Adopteer een Kerk’ probeerde hier op praktische wijze verandering in aan te brengen.
Het bracht initiatiefnemers bij elkaar die, ondersteund door een expertgroep van herbestemmings
deskundigen, aan de slag ging om de eigen kerk een (tijdelijke) bestemming te geven. Het streven was leren
van elkaar om het eigen handelen te professionaliseren. De kennis die daarbij werd opgedaan is vervolgens
weer via het digitale platform ter beschikking gesteld.
Platform religieus erfgoed Zuid-Holland (ZH)

Doel
Het doel van het platform is om de instandhouding van religieus erfgoed op de (politieke) agenda te
houden en/of te krijgen en de belangstelling voor dit erfgoed te bevorderen. Zuid-Holland is rijk aan
religieus erfgoed uit diverse perioden, zoals kerkgebouwen, pastorieën, synagogen, moskeeën en
begraafplaatsen. Bovendien herbergen religieuze gebouwen dikwijls waardevolle interieurs.
Het platform zet zich in om dit bijzondere erfgoed te behouden, te benutten en te (laten) beleven. Hierbij
wordt samenwerking gezocht met andere culturele organisaties, erfgoedinstellingen en overheden.
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Het platform werkt aan verbetering van de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het religieus erfgoed,
en wil de belangstelling vergroten en de deskundigheid bevorderen.
In het platform participeren momenteel: het Bisdom Rotterdam, het Contactorgaan Moslims en Overheid
(CMO), de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK), de Stichting
Oude Hollandse Kerken (SOHK) en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG). De Joodse
Gemeente Rotterdam, de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen ZH, de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk
Beheer in de PKN (VKB) en de Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland volgen de activiteiten van het platform
met belangstelling.
Jaarlijks organiseert het platform een bijeenkomst. Daarbij worden vaak excursies ingezet op locaties.
Platform historische kerken Zeeland (ZE)

Het Platform Historische Kerken in Zeeland is in 2007 opgericht op dringend verzoek van de Provincie
Zeeland. Aanleiding was de zorgwekkende uitkomst van een onderzoek naar Zeeuwse kerken. Het
onderzoekrapport met aanbevelingen, Historische kerken in Zeeland, heeft in 2005 uitgewezen dat Zeeland
op de drempel staat van een ontwikkeling die zich elders in het land al op grotere schaal manifesteerde.
Dialoogplatform
Het Platform Historische Kerken Zeeland is het contactorgaan waar vertegenwoordigers van alle Zeeuwse
overheden én van alle in Zeeland aanwezige religieuze groeperingen met elkaar spreken over de
instandhouding van het Zeeuwse religieuze erfgoed. Gemene deler is het idee dat deze gebouwen niet
alleen bepalend zijn voor de fysieke en ruimtelijke identiteit van de dorpen en steden, maar ook voor de
gemeenschappen waar ze naar verwijzen.
Signaleren
Om de problemen rondom religieus erfgoed het hoofd te bieden moeten deze tijdig worden geconstateerd
en door burgerlijke en kerkelijke overheid eensgezind worden aangepakt. Met name de nietrijksmonumentale kerken, veelal afkomstig uit de Wederopbouw, vormen daarbij een aandachtspunt. De
dialoog in het platform kan een positieve uitwerking hebben op de duurzame verankering van dit religieus
erfgoed.
Overlegstructuur
Naast de jaarlijkse vergadering van het platform, ondersteunt de SCEZ ook de organisatie van gemeente
lijke platforms, die dieper op de specifieke individuele noden van de afzonderlijke kerken kunnen ingaan.
www.scez.nl/print/4/monumenten/49/religieus-erfgoed
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Kenniscentrum Herbestemming Noord (DR)

Het Kenniscentrum Herbestemming Noord is in 2013 ontstaan op initiatief van de drie noordelijke
steunpunten, volledig ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de drie noordelijke
provincies. Doel van het Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand
te brengen met een zo kort mogelijke procedure, met zo beperkt mogelijke kosten, met zo veel mogelijk
gebruikmaking van de monumentale waarden en karakteristieken en met optimale inzet van subsidies en
andere financieringsregelingen.
Activiteiten in het kort:
Strategie ontwikkeling - Experimenteren - Delen van kennis
Meldpunt
Samenbrengen vraag en aanbod
Wat is Herbestemming Noord?
Het Kenniscentrum Herbestemming Noord is een spin in het web, een facilitator en een verbinder. Als
netwerkorganisatie zet het kenniscentrum in op het bundelen van krachten, in samenwerking met partijen
zoals de Rijksuniversiteit Groningen en het Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland. Het kenniscentrum is een
samenwerkingsverband tussen Stichting DBF en de drie noordelijke steunpunten voor cultureel erfgoed (Libau
Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen, Steunpunt Erfgoed Drenthe en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân).
Het kenniscentrum is zichtbaar en toegankelijk door een dynamisch online platform waar de doelgroep
snel en gemakkelijk informatie kan halen en brengen. Hier wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht en
vinden professionals en (toekomstige) erfgoedeigenaren, de kennis en ervaringen die zij nodig hebben. Ook
is het platform een inspiratiebron waar succesvolle herbestemmingen in beeld worden gebracht.
Achter het kenniscentrum staat een team van medewerkers. Het kenniscentrum zet in op persoonlijk contact
en men kan er een persoonlijk overleg aanvragen.
Wat wil Herbestemming Noord?
Het kenniscentrum wil drempels voor herbestemmen proactief verlagen door het aanbieden van kennis,
diensten, vraag en aanbod. Daarnaast wil het kenniscentrum dat herbestemmen iets vanzelfsprekends
wordt. Wordt de huidige functie van een gebouw beëindigd? Dan dient er direct gekeken te worden
naar een nieuwe invulling. Om deze reden richt het kenniscentrum zich niet alleen op de huidige
leegstaande panden, maar ook op de potentiële leegkomende panden. Herbestemmen is per definitie
een gebiedsopgave. De toekomst van een dorp, stad of regio speelt daarbij een belangrijke rol en wordt
meegenomen in het proces van herbestemmen.
Het gaat om een cultuurverandering in de vastgoedsector, een andere manier van denken. Het
kenniscentrum brengt deze beweging tot stand en neemt ondernemers, overheid en bewoners daarin mee.
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Wat doet Herbestemming Noord?
Het kenniscentrum gelooft in praktische oplossingen, uitvoering en actie. Alleen dan komt beweging tot
stand. Deze dynamiek komt terug in het meldpunt: bestemd voor iedereen met een vraag of een aanbod.
De vragen kunnen gaan over herbestemmen, monumenten en subsidies, maar ook over het verduurzamen
van een pand of over het toetsen van haalbaarheid. Met het meldpunt richt het kenniscentrum zich met
name op pandeigenaren en pandzoekers. Het melden van een leegstaand pand bij het kenniscentrum is
daarom ook van belang!
Naast het dynamische meldpunt richt het kenniscentrum zich ook op het uitvoeren van projecten. Stel, u wilt
nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio, maar u weet niet hoe. Het erfgoed in de betreffende regio is
het DNA van het dorp of de streek waar trots aan kan worden ontleend. Het kenniscentrum kan u helpen
om erfgoed in te zetten als verbindend middel of om nieuwe ondernemers en bezoekers te trekken.
Partners
De partners worden verdeeld in subsidieverstekkers en uitvoerders. De subsidieverstrekkers zijn: Provincie
Drenthe, Friesland en Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de uitvoerders zijn:
Stichting DBF, Steunpunt erfgoed Drenthe, Steunpunt monumentenzorg Friesland en Libau Steunpunt
Cultureel Erfgoed Groningen.
www.herbestemmingnoord.nl/kenniscentrum
Erfgoed Kenniscentrum (NB)

Bevindingen en resultaten
In deze actielijn staan twee onderwerpen centraal:
• De vorming van een kenniscentrum;
• Bundeling van de twee leerstoelen.
Het kenniscentrum is inmiddels gerealiseerd in de vorm van de Erfgoed Academie Brabant. De Academie
is ondergebracht bij Erfgoed Brabant. De twee leerstoelen (‘Cultuur in Brabant’ en ‘Diversiteit in Taal en
Cultuur’) zijn vanaf 2014 eveneens ondergebracht bij de Erfgoed Academie Brabant.
De Academie is gestart na de zomer van 2013. De algemene doelstelling van de Academie is het
ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van drie pijlers (onderwijs, overdracht (via verschillende media) en
onderzoek) op het gebied van cultureel erfgoed.
Het programma is vooral gericht op het toerusten van erfgoedamateurs, -professionals, -vrijwilligers en –
belangstellenden om een effectieve rol te kunnen spelen in erfgoed. In het programma is tevens aandacht
voor de verbinding van erfgoed met andere culturele sectoren, vrijetijdeconomie en ruimtelijke ordening.
Met de Erfgoed Academie Brabant is men op de goede weg met het bundelen van kennis en ontwikkelen
van doorlopende leerlijnen.
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Erfgoedplatform Zwolle (OV)

Het Erfgoedplatform Zwolle is de overlegtafel waarin een aantal organisaties informatie uitwisselen en delen
van hun activiteiten plannen en onderling afstemmen.
Pluim
Jaarlijks geven ze een “pluim” aan een persoon of organisatie die door verantwoorde bouw, verbouwing of
restauratie een bijdrage levert aan het behoud van het unieke historische karakter van Zwolle.
Werkwijze
Wat wordt er gedaan om de doelstellingen te realiseren?
1. Bijdragen aan de meningsvorming over erfgoed, architectuur en stedenbouw, o.a. door middel van de
(mede)organisatie van lezingen en debatten;
2. Volgen en alert reageren op actuele ontwikkelingen
3. Gesprekken aan te gaan met ontwikkelaars en architecten over private bouwplannen:
4. Reageren en becommentariëren van gemeentelijke (beleids) plannen.
6. Door samen te werken met verwante organisaties: Stichting Stadsherstel, Zwols Architectuur Podium,
Zwolse Historische Vereniging, Historisch Centrum Overijssel, Vereniging Heemschut, Menno van
Coehoorn (deels samenwerkend in het kader van het Erfgoedplatform); e.v.
Partners
Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle, Stedelijk
Museum Zwolle, Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders
in de Broeren, Stichting Levende Stadsgeschiedenis, Stichting Stadsherstel Zwolle, Stichting Grote Kerk Zwolle.
www.vriendenvandestadskernzwolle.nl/nieuws/nieuwsberichten/38-erfgoedplatform
Kennisnetwerk roerend religieus erfgoed Limburg

Huis voor de Kunsten Limburg ontvangt een bijdrage voor Kennisnetwerk roerend religieus erfgoed Limburg,
om gezamenlijk met de betrokken partijen in Limburg dit erfgoed in kaart te brengen. Door het gebruik van
de database kan de kennis over het belangrijke Limburgse religieuze erfgoed gedeeld worden en betekenis
krijgen in de nationale collectie. Thema’s: collectiebeleid, digitale mogelijkheden, wetenschap.
Partners
Huis voor de Kunsten Limburg, Roermond
www.mondriaanfonds.nl/samenwerking/kennisnetwerk-roerend-religieus-erfgoed-limburg
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Bijlage 2: Vragenlijst interviews
De Nederlandse samenleving ziet zich geconfronteerd met het vraagstuk: hoe om te gaan met het religieuze
erfgoed, “een historische drager van onze nationale identiteit” in een sterk veranderende seculariserende
samenleving. Zo ook Gelderland. De verwachting is landelijk dat de komende 10 jaar 2 kerken per week
sluiten, dit betekent dat een kwart van de kerkgebouwen “boventallig’ zal worden. Daarmee is het vraagstuk
toekomst religieus erfgoed een belangrijk maatschappelijk item. Naar verwachting zal de toekomst van
veel gebouwen onder druk komen te staan. Er is een toenemende vraag naar kennis, kennisdeling, kennis
ontwikkeling, ondersteuning en samenwerking. Dit is een van de uitkomsten van de Nationale Agenda
Religieus Erfgoed. Er is een verbinding naar de toekomst nodig.
In context tot voornoemde wordt momenteel op verzoek van de Stichting Oude Gelderse Kerken een
onderzoek uitgevoerd. Belangrijke onderwerpen die hierin behandeld worden zijn:
• Reflectie op het vraagstuk religieus erfgoed en toekomst
- Algemeen en toelichting op veranderende omstandigheden
- Feiten op een rij (Gelderland)
- De bredere context van religieus erfgoed
- Ontwikkeling in de tijd
• Vertrekpunten/de actuele situatie
- Wat is er aan huidig beleid voorzien en in hoeverre voorziet dit/sluit dit aan bij de heden en te
verwachten toekomstige behoefte vanuit veld
- Huidig beleid Provincie – Landelijk – SOGK
• Mogelijke oplossingsrichtingen
• Resulterend in een advies
In het kader van voorstaande wenden wij ons tot u met deze eerste oriënterende vragen.
Wij danken u alvast voor uw medewerking.

K ENNIS IS KR ACHT | Tijd voor een opstap naar een plan met effect | September 2017

65

• Feiten op een Rij (Gelderland)
• Vertrekpunten/de actuele situatie

PROVINCIE SPECIFIEK
1.

Is er in uw provincie een instantie of platform waarbij men terecht kan voor kennisdeling rondom
verschillende religieuze erfgoed thema’s?
Zo ja: wie zijn dan de partners?
Zo nee: wie denkt u dat geschikt zou zijn om zo’n platform op te richten, onderhouden en welke
partners/partijen zouden daarbij een rol kunnen spelen?

1b. Wie zouden de mogelijke doelgroepen van een dergelijk platform kunnen/moeten zijn?
2.

Is er binnen uw provincie een fysiek aanspreekpunt als het gaat om het behoud van erfgoed?
Wie zijn de partners?
Wat doen zij goed en wat zijn mogelijke verbeterpunten?
Welke doelgroep spreken zij aan?

3.

Wat weet u van de situatie rondom religieus erfgoed in Gelderland?

3a. Bent u bekend met het huidige beleid van de Provincie Gelderland op het gebied van religieus
erfgoed?
3b. Heeft u inzicht in de actuele stand van zaken in de Provincie Gelderland op het gebied van
religieus erfgoed?
Is er bij u mogelijk inzicht in de hoeveelheid (aantal RM en GM) religieus erfgoed, de
onderhoudssituatie en de leegstand (of te verwachten leegstand situatie) van religieus erfgoed?
Zo ja, kunt u aantallen en inzicht geven over de huidige situatie?
Zo nee: denkt u dat er behoefte aan is om dit goed in beeld te hebben en te monitoren?
Is er voldoende inzicht in de ontwikkelingen rondom te verwachten leegstand van deze
specifieke categorie erfgoed?
Wat zouden de gevolgen van sluiting en leegstand van rel. erfgoed voor Gelderland kunnen
betekenen?
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Wat zouden de gevolgen van sluiting en leegstand van religieus erfgoed voor uw instantie kunnen
betekenen?
Ziet u mogelijke oplossingsrichtingen om sluiting te voorkomen?
Er wordt momenteel landelijk nagedacht over mogelijke uitgangsposities bij het maken van keuzes
voor behoud en /of (financiele) ondersteuning. Daar middelen beperkt zijn. Welke uitgangsposities/
of keuzetrajecten zou u aanbevelen, of ziet u mogelijkheden voor keuzes die kunnen leiden tot
oplossingen?
4.

Is het volgens u voor de provincie Gelderland essentieel om religieus erfgoed in stand te houden?
Zo ja: waarom?
Zo nee: waarom niet?

5.

Is er in de huidige restauratieregeling of het huidige beleid al een voorziening getroffen die
herbestemming en/of nevenbestemming stimuleert of “afdwingt” middels de regeling?

6.

Zijn er binnen het huidige beleid al mogelijkheden om bijvoorbeeld particuliere initiatieven
en/of burgers/omwonenden te ondersteunen indien zij gezamenlijk inspanningen verrichten vanuit
leefbaarheid of instandhouding van deze categorie erfgoed?
Zo ja: welke zijn bij u bekend?
Zo nee: denkt u dat het ondersteunen/faciliteren van burgerinitiatieven bij kan dragen aan het
behoud/herbestemming van deze categorie erfgoed.

7.

Is er voor de provincie mogelijk een rol weggelegd om de gemeentelijke overheden aan te sporen tot
het ontwikkelen van een visie op het binnen hun grenzen aanwezige religieuze erfgoed?

8.

Gezien de huidige en toekomstig te verwachten situatie, zou u het aanbevelen als er binnen de
Provincie Gelderland een (toekomst)visie op religieus erfgoed wordt ontwikkeld?
Is hier behoefte aan? En zo ja waarom?
Geen behoefte aan? Motivatie?
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9.

Denkt u dat deze categorie verhoogde aandacht vereist?
En zo ja waarom?
En zo nee: waarom niet?

10. Is er binnen de Provincie Gelderland een instantie of platform waarbij men op dit moment terecht kan
voor kennisdeling rondom verschillende herbestemmingsthema’s?
11. Is er binnen de provincie Gelderland een fysiek aanspreekpunt als het gaat om het behoud van
erfgoed?
Zo ja welk, en is daar ook specifieke aandacht voor dit onderwerp?
12. In Gelderland is er, net als in een aantal andere provincies in Nederland, reeds een stichting aanwezig
die religieus erfgoed verwerft, onderhoud en in nauwe samenwerking met eigenaren werkt aan
langdurige instandhoudingsplannen (SOGK).
Denkt u dat de SOGK vanuit haar kennis, opgebouwde expertise en opgebouwd vertrouwen
(vertrouwenspositie en bekendheid met de materie) een sleutelrol kan spelen en bij kan dragen
aan het toekomstig behoud van religieus erfgoed. Een rol die verder gaat dan het verwerven en
onderhouden van een aantal gebouwen?
Zo ja: waarom?
Zo nee: waarom niet?
13. Wordt ontwikkelde kennis reeds op enigerlei wijze breder verspreid en toegankelijk gemaakt?
Zo ja: welke en hoe?
Zo nee: aan welke kennis en stimulering zou behoefte zijn, en tot welke resultaten verwacht u dat dit
kan leiden?
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Algemene vragen
1.

Voor welke organisatie bent u werkzaam en wat is uw functie?

1a. Wat voor beleid voert uw organisatie op het gebied van kennisdeling?
1b. Wat vindt u goede ontwikkelingen als het aankomt op kennisdeling rondom religieus erfgoed in
Nederland?
1c.

Wat vindt u goede voorbeelden van kennisdelingsinitiatieven binnen uw organisatie en/of netwerk?

1d. Kunt u voorbeelden noemen binnen Nederland op het gebied van kennisdeling rondom religieus
erfgoed? En wat vindt u geslaagd aan dit voorbeeld?
1e. Wat is volgens u de succesformule voor een succesvolle kennisdeling? (wie zijn de ideale partners en
waarom?)
1f.

Geeft u voorkeur aan online of offline kennisdeling? En waarom?

1g. Welke boodschap denkt u dat gecommuniceerd moet worden rondom dit onderwerp?
1h. Denkt u dat kennisdeling voor meer betrokkenheid kan zorgen onder de Nederlandse bevolking?
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