Motie: Visie op religieus erfgoed
De gemeenteraad van Steenwijkerland,
In vergadering bijeen op dinsdag 13 november 2018,
Overwegende dat:
- Religieuze gebouwen van grote culturele en historische waarde kunnen zijn. Vanuit cultureel
oogpunt leveren ze een bijdrage aan het vertellen van de geschiedenis van een stad of dorp.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kerken vaak bepalend zijn geweest voor het ontstaan
van een stad of dorp en zijn nog steeds een onmisbaar herkenningspunt zijn in onze
samenleving.
- Het vanuit deze historische waarde belangrijk is dat deze gebouwen worden behouden.
Constaterende dat:
- Er op dit moment geen visie is gericht op het behoud van religieus erfgoed voor huidige en
toekomstige generaties.
- Op dit moment binnen de gemeente geen lijst beschikbaar is van ALLE religieuze gebouwen,
enkel van degene die aangemerkt zijn als rijks- of gemeentelijk monument;
- In Steenwijkerland diverse kerken en een zondagschool aangemerkt zijn als rijksmonument
of gemeentelijk monument, maar dat er nog meer religieuze gebouwen zijn die zo
beeldbepalend zijn dat ze behoren tot ons erfgoed;
- Eigenaren van deze gebouwen steeds meer te maken krijgen met het moeilijk opbrengen van
de kosten voor onderhoud;
- Ook in de gemeente Steenwijkerland sprake is van leegkomende kerken;
- Deze deels op andere wijze een bestemming krijgen, bijvoorbeeld als woning of lunchroom;
- Dit ten goede komt aan het behoud van deze vaak dorpsbepalende gebouwen, zoals ook
verwoord als speerpunt in de vastgestelde cultuurvisie: namelijk het behoud van materieel
cultureel erfgoed;
- Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2019 en volgende jaren geld
beschikbaar stelt om religieus erfgoed een duurzame toekomst te bieden, met als
voorwaarde dat de gemeente beschikt over een visie hierop;
- De gemeente aan de slag gaat met het schrijven van een monumentenparagraaf.
- Niet alle religieus erfgoed in onze gemeente aangemerkt is als rijks- of gemeentelijk
monument;
- Het noodzakelijk is om naast de monumentenparagraaf ook aandacht te hebben voor deze
gebouwen;

Verzoekt het college om:
-

-

-

Naast de monumentenparagraaf, aan de hand van een plan van aanpak, ook een visie te
ontwikkelen op religieus erfgoed, met als doelstelling behoud van het cultureel erfgoed;
In deze visie helder aan te geven welke gebouwen behoren tot ons religieus erfgoed en
daarom behouden dienen te worden;
Met hierin in ieder geval:
o Een overzicht van de gebouwen en de situatie / problematiek van dit gebouw
o De rol van de gemeente bij het in stand houden van deze gebouwen, bij de
bestendige voortgang van de huidige bestemming, maar ook het (toeristisch)
potentieel en de herbestemmingsmogelijkheden.
o Welke middelen ingezet kunnen worden voor instandhouding en begeleiding van
een herbestemming.
o Een uitwerking van de betekenis van het religieus gebouw voor de economie en de
identiteit van een stad of dorp.
Deze visie te ontwikkelen in samenspraak met de eigenaren van deze gebouwen.

Samen met de eigenaren van de gebouwen te onderzoeken hoe deze in
Steenwijkerland in aanmerking kunnen komen voor de genoemde Rijksmiddelen en
huidige provinciale middelen.
De visie uiterlijk 1 oktober 2019 aan te bieden aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.
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