MOTIE m.b.t. Beeldbepalende kerkgebouwen
Motie van de leden C.L.M. van den Berge (SGP), J.A.M. van Hertum (PvdA), J.R. Oudeman (CDA), V.L. Bosch (PVV), M.J. Faasse
(ZL), M. Rijksen-Blok (CU) en R.A. Viergever (SP)
Ontvangen op vrijdag 21 september 2018.
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 21 september 2018.
Constaterende dat:
Zeeuws religieus erfgoed (met name kerkgebouwen) steeds meer leeg komt te staan of al een andere functie heeft
gekregen, er ook al kerkgebouwen zijn gesloopt;
Verschillende kerkgebouwen nauwelijks nog door de kerkleden onderhouden kunnen worden;
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2019 en volgende jaren geld beschikbaar stelt om religieus erfgoed
een duurzame toekomst te bieden;
De gemeente Sluis reeds een kerkenvisie heeft opgesteld;
Het SCEZ al veel kerkgebouwen in onze provincie in kaart heeft gebracht.
Overwegende dat:
Kerkgebouwen van grote culturele en historische waarde kunnen zijn;
Het beeldbepalende monumenten kunnen zijn in een dorp of een stad;
Het belangrijk is dat het behoud van religieus erfgoed samen met gemeenten moet worden nagestreefd;
Dat burgerlijke gemeenten hierin primair een taak hebben, maar dat de provincie hierbij een initiërende, stimulerende en
coördinerende rol kan hebben;
Kerkgebouwen een belangrijke sociale functie in een dorp of stad kunnen vervullen;
De Oostkerk in Middelburg recent een financiële bijdrage aan de provincie heeft gevraagd en er wellicht meer van
dergelijke verzoeken de komende jaren voor andere kerken kunnen komen.
Het daarom nodig is dat er kerkenvisies worden opgesteld per gemeente om zo weloverwogen keuzes te kunnen maken
welke kerkgebouwen voor eventuele subsidie in aanmerking kunnen komen.

-

-

-

Dragen het College van Gedeputeerde staten op:
Om als provincie samen met gemeenten tot een visie te komen voor religieus erfgoed in Zeeland, opdat kerkgebouwen
een verantwoorde herbestemming krijgen als ze aan de eredienst worden onttrokken, in de op te stellen
kerkgebouwenvisie aspecten van educatie, duurzaamheid en versterking van sociale betrokkenheid in gemeenschappen te
betrekken.
Gebruik te maken van de reeds opgedane ervaringen in Friesland en andere provincies om een plan te maken tot behoud
van religieus erfgoed in Zeeland en bij de Voorjaarsnota 2019 met een financieel voorstel te komen voor het beschikbaar
stellen van een budget.
Samen met gemeenten in 2019 te bezien om eventueel subsidieverzoeken bij het Rijk in te dienen.
In de nog op te stellen Omgevingsvisie beleid te formuleren om religieus erfgoed zoveel mogelijk te behouden.

En gaan over tot de orde van de dag.
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