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Onderwerp 

Afdoening motie 'Visie op kerkgebouwen' 

  

   

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota 2017/Algemene beschouwingen 

(RIS296820) op 6 juli 2017 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie P/26 ‘Visie op 

kerkgebouwen’ (RIS297505) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

 veel kerkgebouwen in onze stad een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen en dat 

deze gebouwen daarmee naast een religieuze ook een maatschappelijke betekenis hebben; 

 in Den Haag verschillende kerkgenootschappen vanwege de teruglopende kerkgang en 

inkomsten genoodzaakt zijn om kerkgebouwen te verkopen; 

 

Overwegende, dat: 

 er duidelijke procesafspraken zijn over de stappen die moeten worden doorlopen wanneer 

een kerkgebouw niet meer kan worden geëxploiteerd, maar dat dit procedurele stappenplan 

niet hetzelfde is als een gedeelde visie op de toekomst van het betreffende kerkgebouw; 

 het huidige beleid tekort schiet aangezien het tot onvrede bij omwonenden leidt en tot 

vertraging in de politieke besluitvorming, met alle financiële gevolgen van dien voor de 

kerkgenootschappen die hun kerkgebouwen uit nood verkopen; 

 

Van mening, dat: 

 de cultuurhistorische , esthetische en sentimentele meerwaarde van kerkgebouwen voor 

omwonenden, kerkgangers en de stad als geheel vraagt om een gedegen visie hoe die 

meerwaarde waar mogelijk ook voor de toekomst behouden kan blijven; 

 

Verzoekt het college: 

  in samenspraak met de verschillende kerkgenootschappen in Den Haag, 

bewoners(organisaties) en andere betrokkenen een kerkenvisie op te stellen waarin duidelijk 

staat aangegeven welke (op dit moment) niet-monumentale kerkgebouwen, die (mogelijk) 

onttrokken worden aan de eredienst, wel of niet behouden moeten blijven, al dan niet met 

een andere bestemming, en hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden. 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie.  

 

Het college heeft in 2018 een concept-visie op religieus erfgoed opgesteld (RIS300453). Door middel 

van een enquête onder kerkeigenaren wordt in deze visie het gebruik van niet-beschermde kerken 

geïnventariseerd. Er wordt voorgesteld op de bestaande 2x2-jaar procesafspraak bij vrijkomende 

kerkgebouwen aan te passen. Daarnaast wordt voorgesteld de bestaande onderhoudsbijdrage voor 

beschermde kerkgebouwen op te hogen. 

 

Op 5 september 2018 is dit concept besproken in de raadscommissie Ruimte. Naar aanleiding van deze 

bespreking is de visie geactualiseerd. Sinds de behandeling in de raadscommissie Ruimte is de 

kerkgenootschappen om een reactie op het concept gevraagd. Ook is incidentele dekking gevonden 

voor het ophogen van de onderhoudsbijdrage, maar niet voor het instellen van een ‘kerkenfonds’ bij 

vrijkomende kerkgebouwen. De visie is hierop aangepast. 

 

In een separaat raadsvoorstel wordt visie aan de raad aangeboden. Hierin stelt het college aan de raad 

voor om de visie op religieus erfgoed vast te stellen en de voorgestelde procesafspraken op toepassing 

te verklaren op alle vrijkomende kerkgebouwen (RIS306362) 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


