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ONDERWERP
raadsinformatiebrief indienen aanvraag decentralisatie-uitkering Kerkenvisie

Geachte raadsleden,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt sinds 1 januari 2019 middelen 
beschikbaar voor het opstellen van kerkenvisies. Deze middelen zijn beschikbaar voor de jaren 
2019, 2020 en 2021. Doel van de Kerkenvisie is om de situatie van het gebouwde religieuze 
erfgoed in kaart te brengen en een visie op het behoud ervan te ontwikkelen. De Rijksdienst 
hanteert het Kerkenbestand Nederland en in de gemeente Vlissingen zijn er 17 kerkgebouwen 
die binnen de randvoorwaarden voor de Kerkenvisie vallen. Sommige zijn nog in gebruik als 
kerk en een aantal heeft een andere bestemming (gekregen) zoals Open Hof en de Petrus 
Kerk. Geen van deze kerkgebouwen is eigendom van de gemeente Vlissingen. Als de 
gemeente een aanvraag indient voor de uitkering van het Rijk zal deze op basis van dit aantal 
€ 25.000,- bedragen.

De fracties SGP, CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie en POV hebben de motie “Behoud cultureel 
erfgoed / opstellen kerkenvisie” ingediend voor de Raad van 23 mei 2019. In deze motie werd 
o.a. de opdracht geformuleerd een aanvraag in te dienen voor de decentralisatie-uitkering 
Kerkenvisie. Tijdens de behandeling van de motie in de Raad is door de indienende fracties 
besloten de motie terug te nemen om deze te herformuleren. Deze aangepaste motie is tot op
heden niet ingediend, maar het College van B&W heeft op dinsdag 28 januari 2020 besloten 
de decentralisatie-uitkering aan te vragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bij het maken van de visie wordt verbinding gemaakt met de nog op te stellen Omgevingsvisie 
en gebiedsgerichte aanpak. Wij werken nauw samen met Erfgoed Zeeland omdat zij inzicht 
hebben in het netwerk van partijen betrokken bij het opstellen van de visie. De aan te vragen 
middelen kunnen worden aangewend om het proces te organiseren. De Rijksdienst legt het 
accent op het proces en de vorm is vrij. Ook wordt er geen harde eindtermijn gekoppeld aan de 
Kerkenvisie. Dit biedt de mogelijkheid om het opstellen van de visie te koppelen aan het 
schrijven van breder erfgoedbeleid. In dit bredere cultureel erfgoedbeleid krijgen naast het 
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religieus erfgoed, ook o.a. ons maritiem-, agrarisch- en industrieel erfgoed een plek. De 
voorbereidingen worden eind 2020 gestart.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar



   

    

   

Motie behoud cultureel erfgoed / opstellen kerkenvisie                                                                                                                                           
 
De gemeenteraad van Vlissingen in vergadering bijeen op 23 mei 2019. 

Constaterende dat: 
- Veel kerkgenootschappen kampen met sterk teruglopende ledenaantallen en 

hebben dientengevolge steeds minder financiële mogelijkheden, waardoor het 
nu of in de nabije toekomst onmogelijk wordt om vooral de monumentale 
kerkgebouwen op een duurzame wijze te onderhouden; 

- Veel kerkgenootschappen daarom genoodzaakt zijn om na te denken over het 
sluiten of vervreemden van hun gebouw; 

- Er een decentrale uitkering van het Rijk beschikbaar is voor gemeenten om 
een kerkenvisie op te stellen; 

- De verdeling van het geld van de decentrale uitkering van het Rijk als volgt is: 
Gemeenten met 1 t/m 19 kerkgebouwen: € 25.000,- ; 
Gemeenten met 20 t/m 39 kerkgebouwen: € 50.000,- en gemeenten met 40 of meer 
kerkgebouwen: € 75.000,-. 

- De gemeente Sluis reeds een kerkenvisie heeft opgesteld; 
- Ook andere Zeeuwse gemeenten kijken of er een beroep gedaan kan worden 

op de decentrale uitkering van het Rijk, een aanvraag indienen is nog mogelijk 
tot 15 juni a.s.; 

- Erfgoed Zeeland reeds alle kerken in Zeeland in kaart heeft gebracht en haar 
kennis beschikbaar stelt voor gemeenten die een kerkenvisie willen opstellen. 
 

Overwegende dat: 
- Kerkgebouwen en ander cultureel erfgoed van grote culturele, educatieve en 

historische waarde zijn; 
- Veel kerkgebouwen beeldbepalend zijn in een dorp of stad; 
- De burgerlijke gemeente primair een taak heeft om cultureel erfgoed        

(waaronder beeldbepalende kerkgebouwen) te behouden; 
- Kerkgebouwen meerdere functies kunnen krijgen, die de sociale 

verbondenheid in een kern of wijk kunnen verbeteren. Deze functies kunnen 
samenhangen met duurzaamheid, educatie, economie, sport, historie, 
toerisme en/of het creëren van extra woonruimten; 

- Er soms onvoldoende expertise in de ambtelijke organisatie aanwezig is, 
waardoor niet maximaal gebruik wordt gemaakt van beschikbare rijkssubsidies 
voor onderhoud en het in standhouden van cultureel erfgoed; 
 
 
 
 



 
 

- Het nodig is (indien nodig met advies van externen) dat een kerkenvisie wordt 
opgesteld voor deze gemeente om zo weloverwogen keuzes te maken welke 
kerkgebouwen voor eventuele subsidie in aanmerking komen. Ook bekijkt de 
kerkenvisie samen met de inwoners van het dorp/de wijk wat geschikte 
toekomstige bestemmingsdoelen voor de kerk kunnen zijn. 

- Bovendien kan ander cultureel erfgoed, zoals molens, boerderijen, maritiem 
erfgoed en industrieel erfgoed in kaart worden gebracht. 

- Dit een stap in de richting van de integrale aanpak is van de Omgevingswet. 
 

Dragen het College van B & W op om: 
- Een kerkenvisie op te stellen voor alle in de gemeente aanwezige 

beeldbepalende kerkgebouwen. 
- Een subsidie voor het opstellen hiervan in te dienen bij het Rijk. 
- De gemeenteraad te informeren over van de uitkomst hiervan. 
- Onderzoek te doen naar het opstellen van een visie voor ander cultureel 

erfgoed, zoals molens, boerderijen, maritiem erfgoed en industrieel erfgoed. 
 

En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De fracties van: 
 
 
SGP, Lilian Janse    
 
 
CDA, Coen Bertijn 
 
 
VVD, Albert van der Giessen 
 
 
CU, Coen van Dalen 
 
 
PvdA, Frances Oreel 
 
 
POV, Pim Kraan 
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