
POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN  TELEFOON 0118-487000  EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL 
FAX 0118-410218  IBAN: NL36BNGH0285008889  BIC: BNGHNL2G 

 
 
 
 
 
Gemeenteraad Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV  VLISSINGEN 
 

 
 
 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
  1340260 / 1340264 1 december 2021 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
E.  Hennekam Paul Krugerstraat 1 0118-487554  
    
ONDERWERP    
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Geachte raad, 
 
Inleiding 
In 2019 is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de decentralisatie-
uitkering Kerkenvisie in het leven geroepen. Deze uitkering heeft als doel gezamenlijke en 
gedragen strategische keuzes te maken over het kerkenbestand om leegstand en verval te 
voorkomen. In de gemeente Vlissingen staan 18 kerkgebouwen die in aanmerking komen 
voor deze visie. Sommige zijn nog in gebruik als kerk en een aantal heeft een inmiddels 
andere bestemming (gekregen). Bij de kerkenvisie staat de eigenaar van het gebouw 
centraal. De gemeente heeft geen van de 18 kerkgebouwen in eigendom. Op basis van het 
aantal kerken bedroeg de uitkering € 25.000,-. Op 28 januari 2020 heeft het college besloten 
deze uitkering aan te vragen en die is in de meicirculaire 2020 uitgekeerd. Door de 
coronamaatregelen heeft de uitrol van de kerkenvisie enige tijd stil gelegen, maar de 
verwachting is dat er in januari 2022 gestart kan worden. In deze brief informeren wij u over 
de aanpak en uitvoering van de Kerkenvisie. 
 
Erfgoed Zeeland 
Erfgoed Zeeland is het aanspreekpunt en centraal kenniscentrum voor erfgoed in Zeeland. Zij 
hebben in samenwerking met bureau COUP een werkwijze ontwikkeld voor de kerkenvisie. 
Erfgoed Zeeland neemt de projectleiding over van de gemeente Vlissingen en doet dit voor 
alle Zeeuwse gemeenten. Deze uniforme Zeeuwse aanpak biedt kansen voor regionale 
samenwerking en overkoepelende inzichten. Erfgoed Zeeland heeft volgens deze werkwijze 
een offerte gemaakt voor een Vlissingse kerkenvisie die past binnen de uitkering van het Rijk. 
Op 30 november 2021 heeft het college besloten de opdracht te verlenen aan Erfgoed 
Zeeland. 
 
Aanpak en uitvoering 
Erfgoed Zeeland start in januari 2022 met de kerkenvisie die gefaseerd plaatsvindt. 
Fase één valt binnen de opdracht die is verstrekt en resulteert in de kerkenvisie. Fase twee is 
de uitvoeringsfase waarin, aan de hand van de uitkomsten en aanbevelingen van de 
kerkenvisie, kerkeigenaren in overleg met de gemeente Vlissingen mogelijke vervolgacties 
bepalen.  
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Fase 1a. Inventariseren 
Met de kerkeigenaren en diverse stakeholders worden de doelstellingen en verwachtingen in 
kaart gebracht. Ook wordt het gebruik geïnventariseerd en een bouwkundige en 
cultuurhistorische schouw uitgevoerd. Het resultaat hiervan is een kerkenpaspoort van ieder 
kerkgebouw. 
 
Fase 1b. Vaststellen gemeenschappelijke doelen 
Vanuit de inventarisatie in fase 1a ontstaat een overzicht van doelstellingen van 
kerkeigenaren en kansen en bedreigingen per individueel kerkgebouw en van het totale 
bestand. Dit wordt in fase 1b afgestemd met de verschillende beleidsafdelingen in onze 
organisatie. Ook wordt bekeken welke kansen er zijn om elkaar te versterken in de toekomst. 
Er wordt een eerste scan gemaakt van de initiatieven rondom kerkgebouwen waarbij externe 
partijen en burgers worden betrokken. Aan het eind van deze fase wordt duidelijk welke 
opgaven er liggen. Voor de opgaves en knelpunten die voortkomen uit de kerkenvisie wordt er 
een uitvoeringsagenda opgesteld. Fase één wordt afgesloten met een kerkenvisie die ter 
besluitvorming in het vierde kwartaal van 2022 wordt aangeboden aan uw raad.  
 
Fase 2 Uitvoering 
Deze fase valt buiten de huidige opdracht aan Erfgoed Zeeland en is bedoeld als 
uitvoeringsagenda voor mogelijke opgaves en knelpunten die aan het licht zijn gekomen in 
fase één. Deze kerkeigenaren bekijken in overleg met de gemeente welke vervolgacties met 
welke middelen in fase twee kunnen worden uitgevoerd. Ook wordt de mogelijkheid bekeken 
om aanvullende subsidies aan te vragen om bijvoorbeeld herbestemmingsonderzoeken of 
energiescans uit te voeren. Erfgoed Zeeland kan ook in deze fase een rol spelen, maar 
hiervoor kan pas na fase één offerte worden uitgebracht. Over deze vervolgfase wordt uw 
raad geïnformeerd wanneer de kerkenvisie aan u wordt voorgelegd in het vierde kwartaal van 
2022. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de plv. secretaris,  de burgemeester, 

 
R.G. Hendrikse    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




