Motie Kerkenvisie 2019 gemeente Renkum
De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 19 december 2018
constaterende, dat
▪ in de gemeente Renkum alle kerkgebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst
staan met uitzondering van het kerkgebouw De Burcht te Wolfheze, het kleine
kerkgebouw De Rijnkapel van de vereniging Vrijzinnig Renkum en de katholieke
bedevaartskerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming eveneens te Renkum;
▪ het kabinet ook kerken wil helpen beschermen die geen rijksmonument zijn en de
Minister gemeenten oproept met een zogeheten “kerkenvisie” te komen;
▪ met het dit jaar genomen rijksbesluit m.b.t. het stimuleren van het lokaal opstellen
van een kerkenvisie waarvoor men 13,5 miljoen euro heeft uitgetrokken alle dus ook
niet op een monumentenlijst staande kerkgebouwen bedoeld worden;
▪ bij het opstellen van een kerkenvisie in de ogen van de Minister “alle belanghebbende
partijen betrokken” horen te zijn, zodat er breed gedragen besluiten kunnen worden
genomen en volgens de Minister bekeken moet worden “welke kerken in gebruik
kunnen blijven en welke voor herbestemming in aanmerking komen”;
▪ de Stichting Kerkelijk Waardebeheer1 een particulier initiatief is van bij de kerken
betrokken mensen, interkerkelijk werkt en derhalve geen kerkelijke instelling van het
ene of het andere christelijke kerkgenootschap is, maar wel een proces om te komen
tot een kerkenvisie kan ondersteunen;
is van mening, dat
▪ kerkgebouwen belangrijk zijn, omdat ze niet alleen gezichtsbepalend zijn en er dikwijls
een historie aan gekoppeld is, maar vaak ook inwoners zonder binding met het geloof
waarde hechten aan deze bouwwerken bijvoorbeeld als herkennings- of oriëntatieobject;
draagt het college op het initiatief te nemen in gesprek te gaan met alle betrokken partijen:
kerkgenootschappen, inwoners en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit om zo te komen met een
integrale kerkenvisie voor de gemeente Renkum. Dit te financieren door een beroep te doen op de
door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de begeleiding daarvan.
Note: de motie werd door 11 (PRD 3, PvdA 2, CDA 2 en D66 4) van de 23 raadsleden gesteund. Zie
voorts het verslag op pagina 10 t/m 12 van de Besluitenlijst Gemeenteraad 19-12-2018 punt 7b.
Besluit: De indieners van de motie nemen de motie terug na toezegging van de wethouder dat hij
met een overzicht komt.
Actie:
De wethouder komt met een overzicht van gebouwen en wat er met de locatie zou kunnen
worden gedaan.

1

Kerkelijk Waardebeheer pleit er al langer voor om niet uit te gaan van “welke kerken kunnen er weg”, maar van
“welke kerken wil je als kerkgenootschap houden”. Het antwoord op deze vraag ligt in de manier waarop een
plaatselijke geloofsgemeenschap kerk wil zijn. Hoe wil zij de Evangelische boodschap uitdragen, welke
activiteiten wil zij ondernemen, waar legt zij accenten etc. en welk gebouw past daar dan het beste bij.

