ZUID-HOLLANDS

SBKG-NIEUWS
Nieuwsbrief nummer 42
van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Zuid-Holland
Oktober 2018
1. Algemeen
Door middel van deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan
kerkrentmeesters, over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk
betreffende instandhouding van objecten die een functie hebben in kerkelijke zin. Het
behoeft geen nadere toelichting dat u over alle zaken vragen kunt stellen. Neem in
dat geval contact op met het secretariaat, bij voorkeur per e-mailbericht. Zo snel als
mogelijk laten wij van ons horen.
2. Rijkssubsidie 2018
In de nieuwsbrief najaar 2017 gaven we aan heel blij te zijn met de toekenning van
subsidies. Toen waren bijna 1000 aanvragen om subsidie ingediend die alle konden
gehonoreerd, voorzover zijn voldeden aan de voorwaarden. Omdat in 2018 75%
meer aanvragen werden ingediend rekenden we er op niet weer zo’n eclatant succes
te kunnen scoren. Maar niets was minder waar. Opnieuw kreeg een ieder die had
voldaan aan de daarvoor gestelde criteria wat betreft de subsidieaanvraag een
positief bericht in de bus. Te mooi om waar te zijn. Daar zijn we als flankerende
organisatie op kerkelijk erf heel blij mee en feliciteren we op ons beurt de kerkelijke
gemeenten met hetgeen hen te deel is gevallen. Dat betreft in de provincie
Zuid-Holland 67 objecten en in het deel van de provincie Noord-Holland, voorzover
ons aandachtsgebied betreffende, nog eens 18 objecten. Voor in totaal € 4.145.000.
Opnieuw aanvragers die met lege handen staan en een naar bericht op de mat
aantroffen: Aan u kan geen subsidie worden verstrekt omdat de subsidievraag niet
voldeed aan de voorwaarden. Alle moeite is vergeefs gedaan. Kosten ervoor maken
lijkt weggegooid geld, maar is nog meer verdedigbaar dan er veel tijd in steken om
daarna te vernemen dat alles voor niets is geweest. In dit verband adviseren wij alle
betrokken kerkelijke gemeenten en degenen die daarin een taak vervullen met klem
zich hiervoor te wenden een erkend architectenbureau of andere dienstverlener,
daarmee identiek. Met hun deskundigheid kom je zeker verder en zal een volgend
keer een beter bericht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de bus liggen.
Waar nodig staan we u bij in het vinden van een u passende deskundige voor het
verzorgen van de subsidieaanvraag.
3. Subsidieaanvragen 2019
Zoals is omschreven onder punt 2 zijn de aanvragers van subsidie in 2018 er goed
van af gekomen. Alle aanvragen die voldeden aan de criteria konden met positief
gevolg worden afgedaan. Een reden te meer om nu al werk te maken van een
subsidieaanvraag 2019. Dat geldt kerken voor wie de tijd is gekomen vanwege het
aflopen van de vorige subsidieperiode is afgelopen. Het is ook van toepassing op die
kerkelijke gemeenten waarvan de aanvraag om welke reden dan ook is afgewezen.
Houdt rekening met de periode van indienen: 1 februari t/m 31 maart 2019.
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4. Subsidie provinciaal
Binnen het provinciehuis is de aandacht voor erfgoed in de loop der jaren sterk
gewijzigd en veranderd ten gunste van diegenen die beschikken over een object met
een bijzondere status. Steeds vaker blijken er financiële middelen voorhanden te zijn
om een bijdrage te kunnen leveren een gebouw in stand te houden dan wel een
andere bestemming te geven. Dat moet voor kerkelijke gemeenten, eigenaar ervan,
als muziek in de oren klinken. Maar een nieuwsbrief blijft ter algemene informatie en
kan nimmer al datgene bevatten wat van toepassing is op uw unieke eigen situatie.
Daarom opnieuw de oproep en suggestie gedaan: Als er plannen bestaan om iets te
doen wat betreft instandhouding en/of gebruik van uw kerkelijke objecten, ga dan ook
na of daarvoor mogelijk subsidie kan worden verkregen vanuit de provincie.
Bel 070 – 4416611 of stuur een bericht via www.zuid-holland.nl ,
contactformulier. Voor Noord-Holland www.noord-holland.nl , 0800 – 0200 600.
5. Eigen huishouding SBKG Z-H
In de laatste edities van onze nieuwsbrief bent u op de hoogte gehouden van
ontwikkelingen die zich voordeden op eigen erf van de stichting. Heel transparant
gaven we aan hoe alles zich heeft gezet en is gewijzigd, vanaf het moment van
oprichting in 1996. Toen nog een dienstverlener met een groot aantal vragen vanuit
de doelgroep met een technische achtergrond. Langzaam maar zeker veranderde
dat naar meer inhoudelijke vragen over subsidie en overleven als kerkelijke
gemeente. Het aantal kerken wat mede met onze hulp is gekomen tot een fusie is
talrijk te noemen.
Maar als SBKG Z-H moeten ook wij onze inzetbaarheid ten behoeve van de kerken
een invulling geven die passend is bij deze tijd. Vanwege de krimp qua aantal kerken
is de vraagstelling aanzienlijk teruggelopen, hetgeen ook te maken heeft met de
andere opstelling van diegenen die binnen de kerken de colleges bemannen. Heel
vaak leeft daar een gevoel van eigen kunnen, zodat een beroep doen op een derde
(lees SBKG) minder vaak opkomt als voorheen.
Vanuit die optiek kwam zowel bij SBKG Utrecht als SBKG Zuid-Holland de gedachte
op de krachten en inzet te bundelen, ingaande 2019. Op die manier kan blijvend
advies worden geboden aan kerkelijke gemeenten en ontstaan geen problemen nu
wat betreft bemanning van het bestuur van de stichting.
6. Bestuursleden
Beschikken over voldoende bestuursleden als hiervoor genoemd is in elke
organisatie, naast beschikken over voldoende geldmiddelen, van groot belang.
De verstrekkende plannen hiervoor genoemd van de SBKGen Utrecht en
Zuid-Holland hebben dan ook primair dit onderwerp als grootste aandachtspunt.
Vooralsnog is sprake van een optimale bezetting qua bestuur. Maar regeren is
vooruitzien. Ook hier geldt dat het opeens kan veranderen en tijdig moet worden
voorzien in vacatures die worden verwacht op korte dan wel middellange termijn.
Daarom dat aspect nu al onder aandacht gebracht van onze doelgroep. Een bijdrage
leveren aan dit mooie werk is heel dankbaar om te doen. Niet alleen komen daaruit
heel hartelijke reacties voort van de kerkelijke gemeenten waaraan een advies is
verstrekt dan wel een vraag is beantwoord. Ook de onderlinge band tussen
bestuursleden is niet uitsluitend zakelijk. In alles wordt meegeleefd, voor 100% is
sprake van een vriendenclub. Geïnteresseerd? Laat het weten via het secretariaat.
7. Subsidie herbestemming
Jaarlijks reserveert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bedrag
van 2,4 miljoen euro voor de herbestemmingsregeling. Aanvragen daarvoor in te
dienen uiterlijk 30 november 2018. Alle informatie is te vinden op
www.monumenten.nl/subsidieherbestemming .
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8. Contacten in kleiner verband
Per 1 mei 2018 is binnen de Protestantse kerk de nieuwe classisindeling van
kracht geworden. Op basis daarvan zijn de tot dan bestaande 75 classes
teruggebracht tot een aantal van 11. Samenvoeging kent als resultaat een veel
groter gebied, waardoor de lijnen soms heel lang worden. Daarvoor is in een
aantal oude regioverbanden een oplossing gevonden, door het instellen van een
gespreksgroep van vertegenwoordigers vanuit meerdere kerkelijke gemeenten.
Op deze wijze contact onderhouden over de meest essentiële zaken, wat is daar
op tegen? Als ergens voor een bepaald onderwerp het wiel is uitgevonden, dan is
er toch veel voor te zeggen daarvan gebruik te maken als naburige kerkelijke
gemeente? Vanuit dat licht propageren we alle kerkelijke gemeenten contact te
leggen met nabuurgemeenten en op die wijze een eigen gespreksgroep te maken
waarmee de komende jaren op constructieve kan worden samengewerkt.
Samenwerken, met behoud van eigen autonomie. Zeker weten dat dit voor een
ieder tot een succes zal leiden. Weet ook dat de SBKG bereid is deel te hebben
aan zo’n gesprek, waarin alle voorkomende zaken van belang kunnen worden
besproken.
9. Werkterrein SBKG Z-H
De woorden Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen staan in onze naamgeving. Maar
voor het dienstbaar zijn aan de kerkelijke gemeenten gelden binnen de SBKG geen
criteria. Voor iedere kerk in ons doelgebied is aandacht, voorzover sprake is van een
verbondenheid met de stichting. Als kerken een bijdrage willen leveren aan ons werk
door donateur te willen zijn van SBKG Z-H, komen wij op onze beurt graag in actie
om een ieder die een vraag heeft aangaande stoffelijke zaken, daar op passende
wijze een antwoord te geven. Waar mogelijk daarin zelf te voorzien, maar mocht de
vraagstelling te specifiek zijn of niet direct op ons pad liggen, dan te zoeken naar
naar een adres waar aan die problematiek het beste verder worden gewerkt. Niet
afwijzen, maar meedenken. Dan is 25 euro aan donatiegeld snel terugverdiend.
10. Toekomstvisie
Geen dag gaat voorbij of er verschijnt wel een artikel in een dagblad of tijdschrift over
de toekomst van de kerken en kerkgebouwen. Daarom in deze nieuwsbrief niet een
bepaalde tekst uit een krant geciteerd, maar in algemeenheid aandacht besteed aan
dit fenomeen. Er gaat veel, heel veel veranderen in de komende tien jaar. Alle reden
niet langer te wachten als kerkelijke gemeente en waar mogelijk datgene doen nu,
voor morgen / de toekomst . Degenen die na ons komen niet de lasten meegeven
van hetgeen wij al hadden kunnen bedenken.
Deze woorden konden ook worden beluisterd tijdens de Statenontmoeting 2018 in
Vlaardingen, waar commissaris Jaap Smit zijn toehoorders opriep in alles attent te
zijn en proactief. Dat laatste is ook terug te vinden in de beleidsvoornemens van de
VKB, waar dit voorjaar het beleidsplan voor de periode 2018 – 2022 is vastgesteld.
Proactief zijn. Daaronder valt het opstellen van een meerjarenraming, zodat op
middellange termijn geen problemen zich voordoen waarop nu al had kunnen worden
geanticipeerd. Problemen van financiële aard, maar ook die wat betreft kerkgang
(aantal leden) en ambtsdragers. Vaak is de combinatie ervan het gevolg dat wordt
gekomen tot een fusie van kerkelijke gemeenten waardoor een kerkgebouw
overtollig wordt.
Het Platform Religieus Erfgoed in Zuid-Holland, waarin diverse partijen zijn
vertegenwoordigd, zoals kerkelijke denominaties, provincie Zuid-Holland en
instanties op het gebied van erfgoederen, maakt er werk van het cultuurgoed zo
goed mogelijk te dienen en daartoe plannen te maken voor de toekomst. De leden
van het Platform benaderen in dat kader elke burgerlijke gemeente in de provincie en
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treden daarbij in contact met de desbetreffende portefeuillehouder Cultuurzaken,
door hem/haar te bevragen aangaande de visie wat betreft objecten van belang ter
plaatse. Uiteraard komen hierin ook objecten voor met een religieuze bestemming.
Wat scoort niet makkelijker en beter als kerkelijke gemeente als u daarover de
betrokken wethouder bevraagt, hoe hij/zij heeft gehandeld en geantwoord richting
vertegenwoordigers van het Platform? Tien tegen één dat er wat loskomt in het
College op het raadhuis, dat ze gaan nadenken over de toekomst van uw
kerkgebouw. Heeft u als College van Kerkrentmeesters even een last minder.
11 Expertmeeting
De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB), een flankerende
organisatie van de Protestantse Kerken in Nederland heeft op 11 oktober jl. een
meeting georganiseerd over het Beleid met betrekking tot Kerkgebouwen in de
komende jaren. Allerlei factoren zijn er debet aan dat veel kerken zullen moeten
sluiten. Hiervoor moeten andere bestemmingen worden gezocht of in het ergste
geval sluiten en afbreken. Om voor deze ontwikkeling een beleid te ontwikkelen en te
formuleren waren er op die dag een aantal experts uitgenodigd, elk met een eigen
invalshoek. Het VKB had hiertoe aan de hand van toelichtende teksten als
‘startnotitie’ een aantal vragen geformuleerd.
Samengevat:
1. Welke functies kunnen er ondergebracht worden bij dreigende sluiting van
kerkgebouwen? Al of niet monumentaal.
2. Wat zijn mogelijke barrières bij begeleiding en doorverwijzing in dossiers zoals
medegebruik, herbestemming of afstoting?
3. Wat zijn de gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen ten aanzien van
monumentenbeleid met betrekking tot kerkgebouwen in ons land?
4. Hoe kunnen we hierbij komen tot een eerlijke verdeling van de beschikbare
subsidies en moet de monumentenstatus in alle gevallen gehandhaafd blijven?
5. Gekoppeld aan deze vraagstellingen hoort ook het onder ogen zien van de
financiële consequenties.
6. Wanneer is hierbij sprake van een ‘gezond’ financiëel beheer rond
kerkgebouwen binnen een plaatselijke kerkelijke gemeente?
7. En hoe helpen we – vanuit de verschillende verantwoordelijkheden van onze
organisaties – plaatselijke kerkbestuurders het best om financiëel verantwoord
met (her)bestemming en beheer van hun (monumentale) (kerk)gebouwen om te
gaan?
Op al deze vragen hebben de vertegenwoordigers van SBKG’en, KKA/KKG,
Donatus, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, VKB zelf en vele anderen een antwoord
trachten te vinden, waarmee in de toekomst deze materie verder besproken en
behandeld zal worden. Een inspirerende bijeenkomst.
12. Contactgegevens SBKG ZH
Post
Sportlaan 6, 3299 XG Maasdam
E
info@sbkgzh.nl
W
www.sbkgzh.nl
T
078 – 676 2276
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