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Standpunt bisdom over kerkenvisies

De overheid gaat dit jaar met de eigenaren van kerkgebouwen in gesprek over ‘kerkenvisies’. Dit zijn
plannen die per gemeente worden gemaakt over de toekomst van de kerkgebouwen in die gemeente. De
rijksoverheid stelt hiervoor drie jaar lang drie miljoen euro beschikbaar via het plan ‘Nationaal
Kerkenaanpak’, dat eind vorig jaar door minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur is ondertekend.
De ‘Nationale Kerkenaanpak’ is een vervolg op de ‘Agenda Toekomst Religieus Erfgoed’, een proces dat van
2014 tot december 2016 liep. Het opstellen van kerkenvisies wordt in opdracht van de minister aangestuurd
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De bedoeling is dat er in gemeentes waar dit relevant is
een samenspraak tussen alle betrokken partijen ontstaat over de toekomst van de kerkgebouwen. Daarbij spelen
ook zaken als het ontwikkelen en toegankelijk maken van kennis over kerkgebouwen, de duurzaamheid van
kerkgebouwen, de toegankelijkheid van kerkgebouwen en het draagvlak voor kerkgebouwen een rol. Op dit
moment worden op zeven plekken in het land pilotprojecten uitgevoerd.
In zo’n kerkenvisie wordt niet alleen gekeken naar kerkgebouwen die op langere of kortere termijn gesloten
worden, maar ook naar kerkgebouwen die hun kerkelijke functie behouden. Immers ook de verduurzaming en
de toegankelijkheid van kerkgebouwen zijn verankerd in de nationale kerkenaanpak. Belangrijk is dat de
parochies op tijd door hun gemeente bij het ontwikkelen van de kerkenvisie worden betrokken.
Het bisdom Roermond staat niet afwijzend tegenover het ontwikkelen van kerkenvisies. Het bisdom adviseert
parochies wel om op te letten dat de te ontwikkelen plannen niet haaks komen te staan op het bestaande beleid
van het bisdom, waarin maatwerk een belangrijke rol speelt. “Alle goede ideeën en voorstellen die bijdragen aan
een verantwoorde omgang met kerkgebouwen zijn welkom,” schrijft algemeen econoom Frank Hamers in een
brief aan de kerkbesturen, “maar ze zullen allemaal aan de gebruikelijke procedures getoetst moeten worden.”
Hamers vraagt de parochies om hierover nauw contact te houden met het bisdom.
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