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Geachte voorzitter,
In uw vergadering van 21 september 2018 is een motie aangenomen m.b.t. Beeldbepalende
kerkgebouwen (motie nummer 66).
Deze brief is de afdoening van deze motie, waarbij Provinciale Staten het College van Gedeputeerde
Staten opdragen:
1. Om als provincie samen met gemeenten tot een visie te komen voor religieus erfgoed in Zeeland,
opdat kerkgebouwen een verantwoorde herbestemming krijgen als ze aan de eredienst worden
onttrokken, in de op te stellen kerkgebouwenvisie aspecten van educatie, duurzaamheid en
versterking van sociale betrokkenheid in gemeenschappen te betrekken.
Reactie:
Wij hechten belang aan het religieus erfgoed in onze provincie.
Wij stimuleren het opstellen van kerkenvisies door gemeenten door in contacten en overleggen aan
te dringen om kerkenvisies op te gaan stellen en hiervoor bij het Rijk middelen aan te vragen.
Subsidieverzoeken voor kerkenvisies kunnen uitsluitend door gemeenten worden ingediend bij het
Rijk en uitkeringen worden via het gemeentefonds beschikbaar gesteld (decentralisatie uitkering).
Op 14 februari 2019 is samen met verschillende andere partijen een bijeenkomst georganiseerd over
kerkenvisies voor o.a. bestuurlijke en ambtelijke afvaardigingen van gemeenten. Hierbij zijn
gemeenten uitgebreid geïnformeerd en gestimuleerd om kerkenvisies op te gaan stellen.
Inmiddels is door het rijk aan zeven Zeeuwse gemeenten een bijdrage voor het opstellen van een
kerkenvisie toegekend. Van twee gemeenten loopt de aanvraag nog. Erfgoed Zeeland geeft hieraan
mede invulling.
Op basis van de resultaten van de gemeentelijke visies zullen wij bezien hoe verder plannen voor
religieus erfgoed uitgewerkt kunnen worden en wat hiervan de eventuele financiële consequenties
zijn.
2. Gebruik te maken van de reeds opgedane ervaringen in Friesland en andere provincies om een plan
te maken tot behoud van religieus erfgoed in Zeeland en bij de Voorjaarsnota 2019 met een
financieel voorstel te komen voor het beschikbaar stellen van een budget.
Reactie:
Wij zijn op de hoogte van ervaringen en plannen van andere provincies.
Zoals hierboven toegelicht, zullen wij op basis van de resultaten van de gemeentelijke kerkenvisies
bezien hoe verder plannen voor religieus erfgoed uitgewerkt kunnen worden en wat hiervan de
eventuele financiële consequenties zijn.
In de jaren 2013 tot en met 2019 heeft de provincie € 3,5 miljoen subsidie verleend voor de
restauratie van Zeeuws religieus erfgoed en € 500,000,- voor het behoud van de Oostkerk in
Middelburg.
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3. Samen met gemeenten in 2019 bezien om eventueel subsidieverzoeken bij het rijk in te dienen.
Reactie:
Zie hiervoor antwoord onder 1: aan zeven Zeeuwse gemeenten is inmiddels een bijdrage voor het
opstellen van een kerkenvisie toegekend. Van twee gemeenten loopt de aanvraag nog.
4. In de nog op te stellen Omgevingsvisie beleid te formuleren om religieus erfgoed zoveel mogelijk te
behouden.
Reactie:
Erfgoed is één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie. De ambities uit de bouwsteen luidt
momenteel als volgt:
In 2050 is erfgoed de basis waarop de samenleving zich in al haar facetten ontwikkelt, het kompas
voor een gezonde toekomst met een sterke sociale cohesie, maatschappelijk welbevinden, een
sterke ruimtelijke kwaliteit en een duurzame economische groei. De focus ligt op het benutten,
beleven, behouden en ontwikkelen van het erfgoed.
Om deze ambitie waar te maken zijn de volgende subdoelen van belang:
- Duurzaam (her)gebruik van erfgoed;
- Erfgoed is en blijft bereikbaar en toegankelijk voor iedereen (inclusieve samenleving)
- De economische waarde van erfgoed wordt algemeen erkend
- Erfgoed is zowel een bindende als een onderscheidende factor tussen de diverse regio’s.
In deze ambitie is voldoende ruimte om religieus erfgoed zoveel mogelijk te behouden. Het is echter
van belang dat religieus erfgoed, net als andere monumentale en beeldbepalende gebouwen, een
duurzame (her)bestemming krijgt of heeft die als economische drager kan fungeren voor het behoud
hiervan.
Wij verzoeken u deze motie van de toezeggingenlijst te verwijderen.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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