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Datum: 25 januari 2022 

 

Onderwerp: Voortgang Kerkenvisie 
 

Bijlage(n): 4 bijlagen 
 

 

Geachte Raad, 

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project “Kerkenvisie, de toekomst voor 
religieus erfgoed”.  

In maart 2021 is besloten om samen met de gemeente Voorschoten het project “Kerkenvisie, de 
toekomst voor religieus erfgoed” te gaan uitvoeren. Hierin wordt uit oogpunt van efficiëntie samen 

opgetrokken en hiervoor is een decentralisatie-uitkering aangevraagd. Beide gemeenten ontvingen 
€ 25.000, zodat een gezamenlijk budget van € 50.000 beschikbaar is voor het uitvoeren van dit 
project. Met het project Kerkenvisie zet de gemeente op een rij wat er speelt en wat belangrijk is. 

Dit doet de gemeente samen met de eigenaren, adviseurs, kerkleden, inwoners en 
wijkorganisaties.  

Kerken zijn al eeuwenlang belangrijk in ons dorp. Maar tijden veranderen en de positie, rol en 
betekenis van kerken in de dorpen verandert ook. Het is belangrijk om afspraken te maken over 

hoe we deze monumentale gebouwen en hun interieurs een toekomst kunnen geven. Het beheer 
en behoud verlangt een gedragen langetermijnvisie, en goede onderlinge verstandhoudingen 
tussen de eigenaren en beheerders van dit erfgoed, gemeente en erfgoedorganisaties.  

Het kerkenvisieproject is in juli 2021 van start gegaan. In januari 2022 is de verkennende fase 

afgesloten en nu wordt gestart met de ontwerpfase van de kerkenvisie, zoals beschreven in de 
bijlage 1. We hebben het plan van aanpak voor deze fase vastgesteld (collegebesluit, bijlage 5) en 
ook besloten om tijdens het proces te gaan werken met een handelingskader (bijlage 3). 

Het resultaat van de Kerkenvisie is dat 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. De Kerkenvisie biedt een onderlegger voor de 

omgang met de transitie om toekomstbestendig te worden. De visie is een leidraad voor alle 
betrokkenen die bewust maakt van de waarden, de transitie-opgave en de problemen, maar ook 
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oplossingen biedt, of ten minste houvast bij en een breed draagvlak voor de omgang met het 

vraagstuk. 

Met het handelingskader wordt vastgelegd hoe er tijdens het Kerkenvisieproject omgegaan wordt 
met functieverbreding, -verandering en herbestemming van religieus cultureel erfgoed. Het kader 
biedt houvast voor de betrokkenen, specifiek voor lopende zaken rond nieuwe functies en 

herbestemmingen. Hiermee ligt de houding vooraf vast ten opzichte van dit erfgoed en is 
voorspelbaar welke maatwerkeisen er binnen een opgave liggen. Het kan een katalysator zijn voor 
lopende én nieuwe zaken en een impuls geven aan de dialoog over de omgang met het erfgoed.  

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

 
 

 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 

Bijlagen  

1. Kerkenvisieplan 

2. Samenvatting 

3. Handreiking/afspraken bij functieverbreding, -verandering en herbestemming (handelingskader) 

4. Overzichtslijst van het religieus erfgoed (stand van zaken januari 2022) 


