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Betreft: Start Kerkenvisie Ridderkerk

Geachte raadsleden,

De gemeente Ridderkerk start in mei 2021 met het opstellen van een Kerkenvisie. In september 2020
heeft het ministerie van OC & W hiertoe een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld aan de
gemeente Ridderkerk. De gemeente gaat in gesprek met kerkeigenaren over de toekomst van hun
kerkgebouwen in Ridderkerk. Het doel is om met elkaar een Kerkenvisie voor Ridderkerk op te stellen
deze brief informeren wij u over het proces voor het opstellen van deze visie.

In

Exteme projectleider Kerkenvisie
Voor de uitvoering van de Kerkenvisie heeft de gemeente opdracht gegeven aan het Bureau Coup uit
Delft. Dit bureau heeft voor meer gemeenten in Nederland een Kerkenvisie opgesteld. Zij treden op als
externe projectleider en verzorgen de inventarisatie van alle informatie over de kerkgebouwen. Het tot
stand komen van een Kerkenvisie is een participatieproces waarbij de gemeente het proces faciliteert. De
gemeente is geen eigenaar van de kerkgebouwen maar gaat met de kerkgerrIeenschappen in gesprek
om te komen tot een visie. De Kerkenvisie is uiteindelijk het resultaat van alle gesprekspartners samen.

Behoud religieus erfgoed
Kerken en andere religieuze gebouwen vormen met elkaar het religieus erfgoed van Nederland. Om dit in
de toekomst te kunnen behouden, is het belangrijk dat de eigenaren met elkaar een visie ontwikkelen
over de toekomst van hun kerkgebouwen. Dit gebeurt overal in Nederland en wordt gestimuleerd door de
landelijke overheid. Kerkgebouwen zijn ruimtelijk beeldbepalend voor Ridderkerk. Daarnaast
vertegenwoordigen ze een emotionele waarde als sociaal middelpunt van een wijk of dorp.

Toekomstige ontwikkelingen bij kerken
Bij het opstellen van de Kerkenvisie inventariseren we de toekomstige ontwikkelingen. Daarbij wordt
gekeken naar ontwikkelingen bij kerkgemeenten : groei of juist afname van kerkleden. Ook worden de
behoeftes van de kerken in beeld gebracht. Hoe zijn de kerkgemeenten bezig met toekomstbestendig
maken van de kerkgebouwen? Welke hulp en behoeften hebben zij daarbij nodig? is er kans op
leegstand, verkoop op termijn of herbestemming?
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Proces van de Kerkenvisie
De komende weken nodigt de gemeente kerkeigenaren uit om mee te doen en zijn er tot aan de zomer
verkennende gesprekken gepland. In het najaar hopen we nog een live bijeenkomst te organiseren voor
alle kerkeigenaren en wordt de conceptversie van de Kerkenvisie voorgelegd aan de kerkeigenaren . De
verwachting is dat de Kerkenvisie einde van het jaar gereg“ís. D\wordt hierover geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Úderkerk,
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