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Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

ChristenUni
e

1 De ChristenUnie heeft met belangstelling kennisgenomen 
van het visiedocument van de PKN inzake het ontwikkelen 
van een toekomstvisie voor kerkelijke gebouwen. Zinvol 
gebruik, hergebruik en gebruik ten dienste van mede-
dorps- en stadsbewoners komen in de visie aan de orde.  
Naar aanleiding van deze ingekomen brief hebben we de 
volgende vragen:  

Hebben GS inmiddels gereageerd op deze brief?  

Een afspraak voor een overleg tussen gedeputeerde van Muilekom en 
de Classicale Vergadering Utrecht over de notitie Speelruimte gezocht 
en de stand van zaken m.b.t. het religieus erfgoed in Utrecht wordt 
gemaakt.  

2 Zien GS in samenhang met de opgave religieus erfgoed 
concrete aanknopingspunten om in gesprek te gaan?

Het gesprek zal dienen om wederzijds beleid toe te lichten. Vanuit de 
provincie zal gewezen worden op extra subsidiemogelijkheden via het 
provinciale Fonds Erfgoedparels bij het creëren van maatschappelijk 
functies en op de ondersteuning bij het energiezuinig maken van de 
kerkgebouwen. Verder kan het EET (Erfgoed Expert Team) aangeboden 
worden om mee te denken bij herbestemming of bij nevenfuncties van 
de gebouwen. Voor ons is het goed om met de PKN in gesprek te gaan 
over af te stoten monumentale kerken. Het is van belang te weten hoe, 
wanneer en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Welke rol speelt 
bijvoorbeeld de status van rijksmonument? Overigens vond in het 
verleden ook al regelmatig afstemming plaats met de PKN op ambtelijk 
niveau. 

3 Op 31-12-2021 liep de landelijke programmering 
Toekomst Religieus Erfgoed af, waaraan ook provincies 
zich via het IPO hadden gecommitteerd. Een van de 
speerpunten was het bevorderen van lokale kerkenvisies. 
Heeft de provincie inzicht in het aantal gemeentes binnen 
de provincie Utrecht dat inmiddels een kerkenvisie heeft 

De volgende 17 gemeenten hebben een kerkenvisie opgesteld of zijn er 

nog mee bezig:

 Amersfoort 
 Baarn 
 Bunnik
 Bunschoten 

1 – Ing. stuk 1 - Brief en notitie PKN ‘Speelruimte gezocht’



opgesteld? Ziet de provincie (vanuit de rol van aanjagen, 
stimuleren en kennis delen) hier een rol voor zich 
weggelegd?

 De Bilt
 De Ronde Venen 
 Montfoort 
 Oudewater 
 Rhenen 
 Stichtse Vecht 
 Utrecht 
 Utrechtse Heuvelrug 
 Veenendaal 
 Vijfheerenlanden 
 Wijk bij Duurstede 
 Woerden
 Zeist

Als provincie hebben we de Agenda Religieus Erfgoed van het Rijk 

onderschreven.  Het STAMU, Steunpunt Archeologie en 

Monumentenzorg Utrecht, partnerinstelling van de provincie, 

ondersteunt de gemeenten bij het opstellen van de kerkenvisies. De 

uitvoering ligt bij kerkbesturen en gemeenten. 

4 Is bij u bekend of er (op basis van evaluatie en resultaten) 
weer een nieuwe Agenda Toekomst religieus erfgoed in 
de maak is?  

Eind 2021 eindigde het programma Toekomst Religieus Erfgoed. Een 
samenwerkingsprogramma tussen acht partners, waaronder IPO, die 
zich van 2018-2021 samen ingezet hebben voor de toekomst van 
kerken en kloosters. 
Vanuit OCW zijn middelen beschikbaar gesteld om de hernieuwde 
samenwerking de komende 4 jaar mogelijk te maken. 2022 zal gebruikt 
worden om dat vervolg gezamenlijk opnieuw vorm te geven. Of dat 
weer in de vorm van een programma zal zijn, of in een andere 
samenwerkingsvorm zal ook onderwerp van gesprek zijn. Naar 
verwachting wordt aan de provincies gevraagd om de erfgoedhuizen 
/steunpunten een kennisrol te geven zodat de vele gemeenten die 
kerkenvisies ontwikkelen gefaciliteerd worden. In Utrecht gaat het dan 
om Landschap Erfgoed Utrecht en/of het STAMU. N.B. overigens vindt 
de afweging en besluitvorming over herbestemming van gebouwen 
plaats bij gemeenten en bij de eigenaar.
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5

Kunnen GS ons - bijvoorbeeld via een Statenbrief - 
informeren over de stand van zaken met betrekking tot 
religieus erfgoed?

De statenleden zijn in de commissie BEM van 15 september 2021 via de 
statenbrief “Stand van Zaken gebouwd Erfgoed provincie Utrecht” en 
de door CU en SGP over de statenbrief gestelde vragen over het 
religieus erfgoed geïnformeerd. De daarin genoemde verduurzaming 
religieus erfgoed is dit jaar gestart. Als er significante ontwikkelingen 
zijn, zullen we u daarover informeren.
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