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Religieus Erfgoed op de kaart
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1000 
herbestemde kerken 

Religieus erfgoed: de cijfers 
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………………………………………………

Religieus erfgoed: de trends 

< 50% 
Van de Nederlanders rekent zich 
tot een religieuze groepering 

………………………………………………

€ 13,5 miljoen 
Beschikbaar voor de bestrijding 
van leegstand

………………………………………………

1,3 miljoen migranten 
En 1200 migrantenkerken in 
Nederland 

………………………………………………

20 kerkenvisies 
Zijn inmiddels opgesteld 

Er is ook groei! 

………………………………………………
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5 programmalijnen

1 Op lokaal niveau opstellen van integrale kerkenvisies

2

3

4

5

Opzetten van een ondersteunende kennisinfrastructuur

Draagvlakbevordering voor kerkgebouwen

Bevorderen van toegankelijkheid kerkgebouwen

Steunen van verduurzaming kerkgebouwen 



Het instrument Kerkenvisie 

Kern
het aangaan van een dialoog tussen gemeente, kerkeigenaren, 
erfgoedorganisaties en burgerorganisaties over de toekomst van 
de kerken in een gemeente

Doel 
Vanuit het gesprek gezamenlijke en gedragen strategische keuzes 
maken over (de omgang met) het totale kerkenbestand 
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Als projectontwikkelaar 

investeer ik niet langer in 

keren; te risicovol
Protest verkoop kerk Puiflijk met 

55 stellingen tegen de deur

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiu4on0zYPgAhXLyqQKHfSxAkoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.motoko.nl/cultuurschakel-interactieve-kaart/&psig=AOvVaw0tCUQbe4AqIfcXYwzCNnRq&ust=1548322749384101
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8r6aUz4PgAhWLKlAKHeHKDVcQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.sliedrecht.net/agenda/2019-02-02-2431-instrumentaal-concert-in-de-grote-kerk.html%26psig%3DAOvVaw2Vx7rzXfL7dBFeIKsZ3Ufr%26ust%3D1548323046569257&psig=AOvVaw2Vx7rzXfL7dBFeIKsZ3Ufr&ust=1548323046569257
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Waarom een kerkenvisie? Enkele perspectieven 

Religieus Gemeente

ErfgoedBurger

Afspraken over 
instandhouding t.b.v. religieus 
gebruik
Helderheid over 
gebruik/verkoop
Andere partijen praten mee 
over eigendom?

Betrokkenheid aan de voorkant
Voorkomen van verrassingen
Commitment vooraf te geven?

Sociaal, economisch en/of 
cultureel belang
Sluit aan bij (aanpak) 
Omgevingsvisie
Geen eigendom; rol overheid?

Behoud culturele waarde 
gebouw & omgeving
Zorgvuldige afweging omgang 
interieur
Acceptatie keuzes?
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Hoe ziet een kerkenvisie eruit? 
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Financiering 

• € 9,5 miljoen beschikbaar voor opstellen van kerkenvisies: 

• 2019 | € 3,5 miljoen

• 2020 | € 3,2 miljoen 

• 2021 | € 2,8 miljoen

• Eén aanvraag per gemeente 

• Uitkering bepaald door feitelijk aantal kerkgebouwen binnen de 
gemeentegrenzen

• € 25.000,- | 1 tot 19 kerkgebouwen 

• € 50.000,- | 20 t/m 39 kerkgebouwen 

• € 75.000,- | 40 of meer kerkgebouwen 
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Voorwaarden 

• De decentralisatie-uitkering wordt gebruikt om te komen tot 
een integrale kerkenvisie;

• De kerkenvisie dient als toekomstperspectief voor alle kerken 
binnen de gemeente; 

• Met oog op kennisdeling wordt medewerking verleend aan 
verzoeken van het ministerie van OCW over voortgang en 
resultaten;

• Na afloop wordt de opgestelde kerkenvisie gedeeld met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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Ondersteuning  

Middelen
Checklist, handreiking, stappenplan 

Kennisdeling 
Platform Toekomst Religieus Erfgoed

Nieuwsbrief  

Meetings 

Persoonlijk Contact 
Rijksdienst, Steunpunt, Provincie 

Zowel tijdens de opstart-, uitvoerings- als implementatiefase! 
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www.toekomstreligieuserfgoed.nl


