Bijlage 2: Samenvatting Kerkenvisie Wassenaar
Wat is een Kerkenvisie?

Hoe ziet een Kerkenvisie eruit?

Wat zijn de minimumeisen?

Wat is religieus erfgoed?

Wanneer

Waarom

Op welke wijze

Wat speelt de hoofdrol
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Een kerkenvisie is onderdeel van het
Rijksprogramma Toekomst religieus erfgoed en
is bedoeld om de dialoog over de toekomst
van dit erfgoed op gang te brengen en
afspraken te maken over de omgang ermee.
Vorm en inhoud zijn vrij. Het resultaat is
maatwerk en per gemeente geheel
verschillend.
De decentralisatie uitkering is bedoeld voor het
proces (de dialoog) om samen met betrokken
partijen (zoals eigenaren, burgers en
erfgoedorganisaties) te komen tot een
integrale kerkenvisie, dat wil zeggen: een
toekomstperspectief te komen voor in principe
al het religieus erfgoed (gebedshuizen) binnen
de gemeente (monumentaal en nietmonumentaal).
Met het oog op de kennisdeling moet
medewerking verleend worden aan verzoeken
van OCW om informatie over voortgang en
geboekte resultaten en moet het resultaat na
afloop gedeeld worden.
Voor het dorp betekenisvolle cultuurhistorische
zaken die met religie te maken hebben:
roerend en onroerend, onder- en boven de
grond, in situ (in het gebedshuis) en ex situ
bewaard. Het erfgoed hoeft geen juridische
bescherming te hebben en het gaat om alle
denominaties.
Start juli 2021 met verkenning / kwartier
maken. Begin 2022 plan van aanpak
vaststellen. Daarna start de uitvoering.
Religieus cultureel erfgoed is van grote
betekenis voor een gemeenschap. Het beheer
en behoud verlangt een gedragen
langetermijnvisie, en goede onderlinge
verstandhoudingen tussen de eigenaren en
beheerders van dit erfgoed, gemeente en
erfgoedorganisaties.
Het project start met een verkenning van de
opgaven door het voeren van één op één
gesprekken met de eigenaren en de
belangrijkste andere belanghebbenden. Zo
ontstaat een maatwerkaanpak voor
Wassenaar.
De opgave ligt primair bij gebedshuizen die als
gebedshuis zijn gebouwd, als zodanig nog
(deels) in gebruik zijn en tot het erfgoed van
Wassenaar behoren. Voor gebedshuizen die in
een transitiefase zitten (van religieus gebruik
naar functieverbreding c.q.
functieverandering) is de Kerkenvisie het
meest urgent. Toch staat
toekomstbestendigheid van alle gebedshuizen

Wie spelen de hoofdrol

Wie zijn nog meer belangrijk en kunnen
advies geven?

Wat is het resultaat
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en de visie daarop centraal, niet alleen van
bedreigde gebedshuizen
Vertegenwoordigers vanuit de
geloofsgemeenschappen in bezit van religieus
cultureel erfgoed. Zij zijn de sleutelpersonen in
deze opgave.
Vertegenwoordigers vanuit historische
verenigingen, Klankbordgroep Erfgoed
Wassenaar, Vereniging Oud Wassenaer, wijken of buurtverenigingen, gemeente
Wassenaar, Museum Catharijne Convent,
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed,
aanjager herbestemming provincie ZuidHolland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Platform
Religieus Erfgoed Zuid-Holland, de Commissie
Welstand en Cultureel Erfgoed
Afspraken over de omgang met het religieus
erfgoed “in goede en in slechte tijden” tussen
belanghebbenden, en met name tussen
gemeente en eigenaren onderling, zijn
vastgelegd.
Het doel is een stabiele verbinding tussen kerk
en staat, zonder schending van de scheiding
tussen die twee, waarbij
verantwoordelijkheden en handelingskaders bij
functieveranderingen en planologische
randvoorwaarden duidelijk zijn.

