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rie1 bestemmHlQ re lig ieus erfgoed 

Voorwoord 

Wanneer mensen de afgelopen tijd vroegen wat mijn afstudeeronderzoek was gaf ik vaak 
als antwoord: "iets met herbestemming van kerken en kloosters". Gezien het feit dat 2008 
uitgeroepen is tot "jaar van het religieus erfgoed" kreeg ik vooral de laatste maanden veel 
positieve reacties . Door de vele publicaties weten op dit moment zelfs leken wat religieus 
erfgoed is en worden steeds meer mensen zich bewust van de waarde die religieus erfgoed 
heeft. Steeds minder mensen praktiseren hun geloof, waardoor er een terugloop is van het 
aantal gebruikers van kerken en kloosters . Door (te) hoge kosten zijn eigenaren 
gedwongen de deuren van hun kerk of klooster te sluiten. De gebouwen zeggen vaak iets 
over ons verleden en het klakkeloos slopen wordt door velen als een slechte oplossing 
gezien. Het invullen van een kerk of klooster met een nieuwe functie (herbestemming) kan 
als oplossing worden gehanteerd, om het gebouw voor een volgende periode in stand te 
houden. 

Dit rapport is geschreven vanuit het standpunt van een ontwikkelaar als initiatiefnemer 
voor herbestemming. Het rapport gaat in op de problemen waar een ontwikkelaar tijdens 
herbestemming tegenaan kan lopen en geeft manieren om deze problemen op te lossen. 

Dit onderzoek is geschreven ter afronding van mijn masteropleiding Real Estate 
Management & Development (REMD) aan de Technische Universiteit te Eindhoven (TU/e). 
In het beginstadium is het onderzoek uitgevoerd binnen de TU/e en daarna in 
samenwerking met Cornelis Huygens Projectontwikkeling te Vught. 

Zonder de medewerking van diverse personen kon mijn onderzoek niet tot stand komen. 
Daarom wil ik mijn begeleiders van de TU, de heren Wim Heijs en Wim Wenselaar, de 
begeleider vanuit het bedrijf, de heer Cor Pijnenburg, de geïnterviewden uit de bijlagen en 
mijn moeder bedanken voor hun medewerking aan mijn onderzoek. Daarnaast wil ik mijn 
medestudenten bedanken voor de gezellige studietijd die ik in Eindhoven heb gehad. 

Mies Verkuijlen 
Veghel, mei 2008 
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Herbesternm1ng rel igieus erFgoed 

Samenvatting 

Steeds meer kerken en kloosters in Nederland verliezen hun religieuze functie, omdat 
minder mensen hun geloof praktiseren. Religieus erfgoed omvat beeldbepalende gebouwen 
die iets zeggen over de plek en dienen als een soort herkenningspunt. Om religieus 
erfgoed te kunnen behouden proberen verschillende betrokkenen (bijvoorbeeld eigenaar, 
omwonenden en gemeente) de gebouwen in stand te houden. Herbestemming van 
religieus erfgoed wordt door sommige onderzoekers als enige manier gezien om een 
leegstaand religieus gebouw van sloop te redden. Door middel van herbestemming wordt 
de originele functie vervangen met een nieuwe functie-invulling waardoor het gebouw voor 
een nieuwe periode kan worden gebruikt. Herbestemming kan verschillende 
initiatiefnemers hebben; dit onderzoek is geschreven vanuit het oogpunt van een 
ontwikkelaar als initiatiefnemer. Ontwikkelaars zijn (commerciële) partijen die de feitelijke 
ontwikkeling ter hand nemen · en willen rendement behalen op hun investeringen. 
Herbestemming van religieus erfgoed is voor veel ontwikkelaars een nieuwe activiteit, om 
het voor de ontwikkelaar inzichtelijk(er) te maken wordt als resultaat van dit onderzoek 
een beslissingsondersteunend instrument opgesteld. De verschillende analyses in het 
onderzoek zijn gedaan aan de hand van bestaande literatuur, interviews (met 
ontwikkelaars, kerkelijke instellingen en gemeente) en cases van herbestemt religieus 
erfgoed. De onderzoeksvraag in dit rapport luidt als volgt: 

Hoe kan een beslissingsondersteunend instrument een ontwikkelaar inzicht geven in de 
mogelijkheid om structurele leegstand bij religieus erfgoed op te lossen door 
herbestemming tot een andere dan de van origine geformuleerde functie? 

Herbestemming van religieus erfgoed kent vele actoren, de eigenaar en de gemeente 
hebben de meeste invloed op het herbestemmingproces. De eigenaar is veelal emotioneel 
verbonden met het gebouw en moet bereid zijn tot verkoop . Daarnaast stellen eigenaren 
verkoopvoorwaarden die randvoorwaarden opleggen aan een volgende functie-invulling. 
De gemeente moet bereid zijn om zich in te zetten voor het gebouw en willen meewerken 
aan de (verplichte) procedures om te komen tot herbestemming. Herbestemming is voor 
veel betrokkenen een niet alledaagse bezigheid, waardoor het niet gemakkelijk is partijen 
te vinden die kennis van de materie hebben en die zich willen inzetten voor het behoud 
van religieus erfgoed . 

Een van de kenmerken bij herbestemming is dat de initiatiefnemer te maken heeft met 
een bestaand gebouw in plaats van een leeg stuk grond. Een bestaand gebouw legt 
randvoorwaarden op aan de mogelijkheden voor een toekomstige functie-invulling. Om 
structuur te kunnen geven aan een op te stellen beslissingsinstrument is onderzocht of 
herbestemming een vaste leidraad/ procesgang kent. Uit bestudeerde modellen, cases en 
interviews blijkt dat een analyse van het bestaande gebouw en de omgeving van groot 
belang is . Na herbestemming moet een nieuwe functie-invulling zichzelf in stand kunnen 
houden. Door op voorhand problemen in te kaderen kan een ontwikkelaar analyseren of er 
oplossingen zijn die kunnen leiden tot een (financieel) haalbare herbestemming. Recentere 
modellen opgesteld met betrekking tot herbestemming (van religieus erfgoed) geven niet 
het complete herbestemmingproces, maar alleen een analyse van (mogelijke) problemen 
en eventuele oplossingen. Het analyseren van het bestaande gebouw en de omgeving is 
waar de verschillen liggen met een nieuwe (reguliere) ontwikkeling. Recentere modellen 
geven alleen manieren om het bestaande gebouw en de omgeving te analyseren, omdat 
daar de verschillen zitten met een reguliere ontwikkeling waarop een initiatiefnemer attent 
dient te worden gemaakt. In grote lijnen komen stappen die worden genomen in het 
herbestemmingproces van de geanalyseerde modellen, afgenomen interviews en 
bestudeerde cases overeen. In de praktijk kenmerkt het herbestemmingproces zich door 
eerst een analyse van problemen/ mogelijkheden (bij een nieuwe invulling) waarna het 
verdere verloop gelijk is aan dat van een reguliere projectontwikkeling. De invulling van de 
verschillende stappen in de analyse is afhankelijk van de mate waarin een initiatiefnemer 
of het model de (mogelijke) problemen beoordeelt. 
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De problemen die zich kunnen voordoen en de mate waarin zij het herbestemmingproces 
beïnvloeden zijn afhankelijk van de functie-invulling. Iedere functie-invulling brengt 
bepaalde voorwaarden met zich mee (bijvoorbeeld door eisen vanuit de gemeente, 
eigenaar of initiatiefnemer). Grote problemen bij herbestemming zijn de kenmerken van 
het bestaande gebouw en de verkoopeisen vanuit de eigenaar. Vooral bij kerken betreft 
het zeer specifieke gebouwen die moeilijk zijn te wijzigen naar een nieuw gebruik. Na 
herbestemming moet de nieuwe functie-invulling voldoen aan bepaalde gebruikseisen die 
grote wijzigingen aan het gebouw met zich mee kunnen brengen. Wijzigingen kunnen 
(zeer) kostbare ingrepen als gevolg hebben en niet zijn toegestaan doordat bijvoorbeeld 
het uiterlijk is beschermd. Erfgoederen zijn veelal oudere gebouw die (potentiële) 
monumenten kunnen zijn waardoor deze zijn beschermd en (uiterlijk) niet mogen worden 
gewijzigd. Herbestemming moet een ontwikkelaar een bepaald rendement opleveren en 
zich na herbestemming (financieel) kunnen bedruipen. Wanneer een eigenaar 
verkoopvoorwaarden stelt kunnen hiermee veel (mogelijk) rendabele functies worden 
uitgesloten. Bij hoge herbestemmingkosten door ingrijpende wijzigingen en achterstallig 
onderhoud in combinatie met het uitsluiten van een (mogelijk) rendabele functie
invullingen is herbestemming van religieus erfgoed voor een ontwikkelaar meestal niet 
aantrekkelijk. 

Het oplossen van problemen bij herbestemming kan door het volgen van procedures of 
met medewerking van de betrokkenen. De problemen die in dit onderzoek als meest van 
invloed worden gezien zijn (in principe) alleen met medewerking van de betrokkenen op te 
lossen. Verkoopeisen beperken zich bij een protestantse eigenaar veelal tot het weigeren 
van een moskee en seks gerelateerde invullingen, maar een Rooms-katholieke (R.K.) 
eigenaar kan daarnaast nog meerdere (mogelijk rendabele) functie-invullingen weigeren. 
Problemen voortkomend uit verkoopeisen van een R.K. eigenaar kunnen alleen met diens 
medewerking worden opgelost. Gebruikseisen die door de gemeente worden gesteld 
kunnen alleen met de medewerking van de gemeente worden opgelost. Bijvoorbeeld eisen 
wat betreft het aantal aanwezige parkeerplaatsen kunnen worden versoepeld of zelfs 
ontheffing voor worden verleend. Een ontwikkelaar moet op goede voet met de gemeente 
en de eigenaar staan en deze niet meteen in het harnas jagen. Door in het beginstadium 
gesprekken met gemeente en eigenaar aan te gaan kunnen problemen worden vermeden, 
kan draagvlak worden gecreëerd en procedures worden versoepeld. 

Problemen en oplossingen zijn geanalyseerd aan de hand van vijf categorieën (functioneel, 
technisch, juridisch, financieel en actoren) en de voornaamste bevindingen per categorie 
zijn hierbij: 

Voornaamste problemen en oplossingen 
Problemen Suqqestie voor o{J!ossinqen 
Functioneel Locatie Beoordeling van de locatie op basis van persoonlijk inzicht van 

een ontwikkelaar (geen mening opleggen!) 
Technisch Afmetingen van Creëren van extra m 2 's en overleg met andere experts 

het bestaande (architect, aannemer en constructeur) naar de mogelijkheden 
gebouw van het bestaande gebouw 

Juridisch Bestemmingsplan Mogelijkheid tot een bestemmingsplanwijziging 
Juridisch Bouwbesluiteisen Vrijstelling/ versoepeling van de eisen uit het bouwbesluit 
Juridisch Bescherming bij Overleg met de gemeente naar de mogelijkheden tot het 

een aanbrengen van wijzigingen aan het monument 
monumentstatus 

Financieel Haalbaarheid • Het vergroten van de opbrengsten (uitbreiding of 
ontwikkelingsvoorrecht) 

• Kosten besparen 
• Subsidie mogelijkheden 

Actoren Verkoopeisen • Overleg met de eigenaar over de mogelijkheden 
vanuit de • Visualisatie van toekomstige plannen en/ of 
eigenaar herbestemmingen uit het verleden 

• Extremen schetsen bij een volgende invulling 
• Bij een bewoond klooster alternatieve woonruimte 

aanbieden 
• Bij een R.K. kerk mogelijkheden afhankelijk van het bisdom 
• Bij een R.K kerk mogelijkheden bespreken met de bisschop 

(deze neemt de uiteindelijke beslissing) 
Actoren Medewerking van • Overleg met de gemeente in een vroeg stadium 

de gemeente 
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Het instrument als resultaat van dit onderzoek is opgebouwd uit drie stappen die een 
ontwikkelaar inzicht kunnen geven in het herbestemmingproces en hem aan het denken 
zetten over mogelijke problemen en oplossingen . Het instrument is getoetst bij 
ontwikkelaars op bruikbaarheid. Na toetsing is het instrument aangevuld met de 
opmerkingen die ontwikkelaars hadden de voornaamste aanvulling was het uitgebreid 
peilen van omwonenden in de eerste stap van het instrument. Het instrument is 
opgebouwd uit de volgende drie stappen: 

1. Verkenning omgeving: in deze stap wordt de houding van gemeente, eigenaar en 
(eventueel) omwonenden gepeild, mogelijkheden kunnen worden opgemaakt, 
draagvlak kan worden gecreëerd en eventuele randvoorwaarden kunnen worden 
bepaald . 

2 . Randvoorwaarden : problemen en oplossingen die zich voor kunnen doen zijn 
afhankelijk van de functie-invulling, waardoor deze eerst moet worden vastgelegd. 
De keuze van een nieuwe functie-invulling is afhankelijk van de randvoorwaarden 
die het gebouw en betrokkenen stellen. Na het inkaderen van de randvoorwaarden 
kan worden bepaald welke functies mogelijk aantrekkelijk zijn en kan een 
ontwikkelaar de keus maken voor een opvolgende functie-invulling. 

3 . Analyse: de laatste stap "analyse" geeft aan waar mogelijke problemen zitten en 
geeft suggesties voor het oplossen van deze problemen . 

Om te komen tot herbestemming van rel igieus erfgoed is een ontwikkelaar sterk 
afhankelijk van de houding die betrokkenen hebben ten opzichte van herbestemming. Door 
het creëren van draagvlak bij betrokkenen (vooral gemeente en eigenaar) en in een vroeg 
stadium gesprekken te voeren kan een ontwikkelaar de deur tot herbestemming openen. 
Stappen die in het instrument worden gegeven kunnen bijdragen aan een positieve 
houding van betrokkenen, die nodig is bij het komen tot (succesvolle) herbestem ming. 

Het verschil met het instrument als resultaat van dit onderzoek en de onderzochte 
modellen is dat het geen mening probeert op te leggen . Het instrument verschilt door 
aandachtspunten te geven in plaats van stappen die een gebruiker "moet" volgen om te 
komen tot herbestemming . Het instrument heeft niet de intentie om aan te geven of het al 
dan niet goed is over te gaan tot herbestemming, maar geeft aan welke aspecten zich voor 
kunnen doen bij herbestemming van religieus erfgoed . Ontwikkelaars hebben vaak ieder 
hun eigen werkwijze en het instrument probeert hier op in te spelen door aandachtspunten 
te geven om het herbestemmingproces inzichtelijk(er) te maken. Daarbij is het instrument 
vanuit het oogpunt van een ontwikkelaar opgesteld, omdat iedere gebruiker een andere 
doelstelling heeft bij herbestemming. 

Iedere nieuwe functie-invulling brengt bepaalde eisen met zich m ee en omdat de functie
invulling niet vastligt zijn specifiek per functie gebonden aspecten niet in het instrument 
meegenomen. Bij eventueel vervolgonderzoek is het aan te bevelen het onderzoek verder 
in te kaderen om specifieke(re) zaken naar voren te halen. Andere aandachtspunten voor 
vervolgonderzoek zijn uitgebreider onderzoek van de praktijk om de literatuur te toetsen 
en aan te vullen. Uit praktijkstudies (bijvoorbeeld door middel van interviews) kan worden 
opgemaakt waar wel of geen behoefte aan is. Praktijkstudies in dit onderzoek gaven (in 
tegenstelling tot de onderzochte theorie) onder andere aan dat een initiatiefnemer/ 
ontwikkelaar zich bewust moet zijn van de invloed die (betrokken) partijen hebben op de 
herbestemming . Het is aan te raden vervolgonderzoek te doen naar methodes waarop een 
ontwikkelaar zich op een positieve wijze kan profileren om draagvlak te creëren bij 
betrokkenen. Dit onderzoek ("Wanneer je de klok wilt luiden moet je weten waar de klepel 
hangt'' ) bevat een (uitgebreid) aantal literatuurbronnen en kan als onderlegger dienen bij 
een uitvoeriger vervolgonderzoek van de praktijk bij herbestemming van religieus erfgoed 
of andere "emotioneel beladen" herbestemmingen. 

Het toekennen van ontwikkelingsvoorrechten aan een ontwikkelaar door een gemeente 
wordt gezien als een goede oplossing. De gemeente kan door het verlenen van 
ontwikkelingsvoorrechten aan een ontwikkelaar een (prestig ieus) project gerealiseerd 
krijgen zonder dat ze daar zelf financiële consequenties van ondervindt. De ontwikkelaar 
kan op zijn beurt door deze ontwikkelingsvoorrechten het ene project met het andere 
project haalbaar maken . Het is aan te bevelen verder te zoeken naar manieren die het 
voor een initiatiefnemer aantrekkelijk maken zonder dat deze direct afhankelijk is van een 
financi ële input door andere partijen . 

6 ~'lies VcrKu;jlen 



Herbes te111ming relig ieus erfgoed 

1. Aanleiding 
Door ontkerkelijking is er een afname van het aantal Nederlanders dat van ongme 
katholiek is en zich beschouwd als kerklid. Vanaf 1960 hielden steeds meer mensen van 
rond de 20 jaar op met het praktiseren van hun katholieke geloof. Het aantal 
praktiserende katholieken daalde hiermee met 55% van de totale bevolking in 1960 tot 
20% in 1997 (Becker, 1997). Wanneer we dit percentage afzetten tegen het totale aantal 
inwoners in het betreffende jaartal is het aantal katholieken in 1960 van om en nabij de 
6.280.000 gedaald naar 3.160.000 katholieken aanhangers in 1997. Prognosecijfers naar 
het percentage katholieke aanhangers lopen uiteen, maar de verwachting is dat het aantal 
nog verder zal dalen. Een van de gevolgen van ontkerkelijking is een daling van het aantal 
gebruikers van gebouwen, die oorspronkelijk werden gebruikt voor uitvoering van of ter 
ondersteuning van een religieuze functie (bijvoorbeeld: een kerk, kapel of klooster). Het 
bestand van religieuze gebouwen is hierdoor groter dan het aantal gebruikers. Inkomsten 
en gebruik komen niet meer overeen, waardoor religieuze gebouwen worden afgestoten en 
leeg komen te staan. Het aantal leegstaande kerken is door de ontkerkelijking de laatste 
jaren verder toegenomen. Exacte cijfers betreffende leegstaande kloosters zijn tot op 
heden niet (wetenschappelijk) gepubliceerd. Wanneer wordt gesproken over leegstaande 
kloosters kan wel worden gesteld dat het aantal stijgende is. Het aantal kloosterlingen in 
1995 bedroeg 8879 bewoners en is in 2007 gedaald naar 4704 bewoners (CBS.nl). Gelet 
op de gemiddelde leeftijd van de kloosterlingen en het ontbreken van intredingen wordt de 
terugloop alleen maar versneld. 

Religieuze gebouwen zijn bedoeld voor een specifiek(e) gebruik/ functie. Door afname van 
het aantal kerkelijke aanhangers is het moeilijk (nieuwe) gebruikers te vinden voor 
leegstaande religieuze gebouwen (Martens, 2003). Wanneer men kijkt naar leegstand van 
religieuze gebouwen is deze meestal langdurig ofwel structureel te noemen. Structurele 
leegstand houdt in dat de periode van het leegstaande object langer is dan twee jaar 
(Keeris, 1997). Structurele leegstand kan een nadelig effect hebben op het object door 
verpaupering. Om structurele leegstand van religieuze gebouwen tegen te gaan worden 
oplossingen gezocht. Religieuze gebouwen hebben voor betrokken partijen een dusdanige 
waarde dat zij het in stand houden van het betreffende gebouw van (groot) belang achten. 
Het is ook daarom dat men spreekt van "religieus erfgoed". Ze hebben grote 
cultuurhistorische waarde welke herinnert aan een cultuur/ beschaving in al haar facetten, 
met een betekenis die ver in de tijd kan reiken (Verkuijlen, 2007). Het gebouw draagt bij 
aan de identiteit die mensen ontlenen aan een gebied of plek, ze geeft uitdrukking aan "de 
geest van de plek" waardoor men leegstand en afbraak van deze erfgoederen wil 
tegengaan (belvedere.nu). Mensen hebben namelijk de behoefte zich te identificeren met 
hun omgeving en hebben hierbij een aantal ijkpunten nodig waaraan zij hun positie 
ontlenen (Guyt, 1999 in Hek, 2004). Een markant gebouw zorgt voor een 
herkenningspunt, dat na verdwijning van het object verloren gaat. Wanneer het exterieur 
van een gebouw wordt behouden blijft de beeldbepalendewaarde in stand en daarmee de 
mogelijkheid tot identificatie met de omgeving (Hek, 2004). 

Door terugval van het aantal gebruikers kan religieus erfgoed vrijwel nooit opnieuw 
worden ingevuld met een (nieuwe) religieuze functie. Een methode die gezien wordt als 
oplossing voor leegstaand religieus erfgoed is: het bestaand pand zodanig aanpassen dat 
dit voor een volgende gebruiksperiade voldoet aan een nieuw geformuleerde functie en/ of 
technisch programma van eisen (zogeheten herbestemming). Sommige onderzoekers zien 
herbestemming zelfs als enige succesvolle oplossing voor behoud van religieus erfgoed 
(Velthuis, 2007). Herbestemming van religieus erfgoed wordt veelal toegepast bij 
(voormalige) kloosterpanden en kerken vanwege de mogelijkheden die dergelijke objecten 
bieden (Verkuijlen, 2007). Een klooster werd van oorsprong gebruikt als 
gemeenschappelijke woning van geestelijken (veelal afgesloten van de buitenwereld). 
Kerken zijn van oorsprong plaatsen/ gebouwen voor samenkomst van 
godsdienstbeoefening. 

Maar wie is de initiatiefnemer en wie waagt zich aan de herbestemming van religieus 
erfgoed? In veel gevallen komt het initiatief van een ontwikkelaar (Buck Consultans, 
2004), zijnde de partij die feitelijke ontwikkeling van het project in handen neemt. De 
ontwikkelaar houdt zich in samenwerking met andere betrokkenen bezig met het 
realiseren van een vastgoedobject. Ontwikkelaars zijn in de meeste gevallen commerciële 
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partijen die een bepaald rendement willen behalen op hun investeringen . Herbestemming 
van religieus erfgoed kan veel voordelen maar ook veel nadelen met zich meebrengen . 
Ontwikkelaars zijn terughoudend wanneer het gaat om herbestemming van dergelijk 
erfgoed (redres.nl). Zij zien het als een complex proces met grote financiële risico's . Smits 
(1999) zegt dat herbestemmen van religieus erfgoed een veelal negatief imago heeft en 
ontwikkelaars door gebrek aan kennis niet snel overgaan tot herbestemming . Immers 
waarom zouden ze het riskeren om zich in een nog onbekende markt te storten? 
Herbestemming van religieus erfgoed is een nieuwe marktontwikkeling die nog veel 
vraagtekens oproept met een geringe instap als gevolg (Verkuijlen, 2007). 

In een eerder project van de leerstoel Real Estate Management and Development aan de 
Technische Universiteit Eindhoven, is onderzoek gedaan naar de sterkten en zwakten bij 
het herbestemmen van religieus erfgoed (Verkuijlen, 2007). Hieruit is gebleken dat het 
gebrek aan kennis een van de oorzaken is van de lage instap door ontwikkelaars om tot 
herbestemming van religieus erfgoed over te gaan. Ontwikkelaars zijn vaak niet op de 
hoogte van de verschillende aspecten die zich voordoen in het herbestemmingproces van 
dit soort gebouwen. Herbestemming van religieus erfgoed is een complex proces dat een 
specifieke kennis vereist. Om het voor ontwikkelaars aantrekkelijker te maken is het van 
belang te weten hoe men religieus erfgoed verwerft en dit omzet naar een rendabel 
project. Momenteel is er (veel) onduidelijkheid in het proces wat zich van het begin tot en 
met het einde voordoet bij herbestemming van religieus erfgoed . Welke problemen/ 
belemmeringen brengt de herbestemming met zich mee en hoe kunnen deze worden 
opgelost of vermeden? 

Om herbestemming van religieus erfgoed te stimuleren en te vergemakkelijken, zou het 
aanbieden van "kennis" een middel kunnen zijn het herbestemmingproces inzichtelijker 
c.q. aantrekkelijker te maken . Door een uitgebreide kijk op het herbestemmingproces kan 
tijd worden bespaard door onder andere gelijktijdige start van verschillende 
werkzaamheden (zoals vergunningsaanvragen). Uit nader onderzoek kunnen de 
verschillende problemen/ belemmeringen die zich voordoen bij het herbestemmingproces 
van religieus erfgoed in kaart worden gebracht. Het doel is oplossingen te vinden voor de 
verschillende problemen/ belemmeringen die zich voordoen tijdens het 
herbestemmingproces. Wanneer men weet wat het procesverloop en de bijbehorende 
problemen/ belemmeringen zijn bij herbestemming van religieus erfgoed kan dit het 
gebrek aan kennis op vangen. Het uiteindelijke doel is de factoren samen te vatten en te 
vertalen naar een bruikbaar instrument om een ontwikkelaar (of andere geïnteresseerden) 
zo een ondersteunende tooi aan te kunnen bieden, waardoor de beslissing tot 
herbestemming onderbouwd kan worden. Daarnaast zal het te ontwikkelen instrument 
voor ontwikkelaars die zich al bezig houden met herbestemming het proces 
vergemakkelijken. 
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Relevantie Gamelis Huygens Projectontwikkeling 
Het afstudeeronderzoek vindt plaats bij Cornelis Huygens Projectontwikkeling te Vught. Dit 
bedrijf is begonnen met herbestemming van religieus erfgoed en tracht hiermee 
succesvolle en rendabele projecten te realiseren. Herbestemming van religieus erfgoed 
kent (veel) knelpunten en problemen, maar een instrument hoe een dergelijk proces aan 
te pakken is tot op heden niet opgesteld. Een leidraad voor het herbestemmingproces kan 
Cornelis Huygens Projectontwikkeling helpen zich beter te positioneren en vroegtijdig op 
de verschillende zaken in te spelen. Het op te stellen instrument tot herbestemming van 
religieus erfgoed kan later ook door (eventuele) andere partijen worden gebruikt. 

Wetenschappelijk belang 
De bijdrage van het onderzoek aan de wetenschap is: inzicht geven in het proces wat zich 
voordoet bij herbestemming van vastgoed, meer in bijzonder religieus erfgoed. De 
uitkomst van het onderzoek kan handvaten bieden voor vervolgonderzoek naar 
herbestemming van al dan niet religieus erfgoed (bijvoorbeeld: scholen of kazernes). 

1. 1 Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: 

Het opstellen van een beslissingsondersteunend instrument om inzicht 
te bieden in het herbestemmingproces van religieus erfgoed ten einde 
de beslissing tot herbestemming voor een ontwikkelaar te onderbouwen 
c.q. gemakkelijker te maken. 

1. 2 Probleemstelling 
De probleemstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: 

Hoe kan een beslissingsondersteunend instrument een ontwikkelaar 
inzicht geven in de mogelijkheid om structurele leegstand bij religieus 
erfgoed op te lossen door herbestemming tot een andere dan de ván 
origine geformuleerde functie? 

Om de probleemstelling van het onderzoek te kunnen beantwoorden zijn een aantal 
deelvragen opgesteld: 

1. Wat is de achtergrond bij herbestemming van religieus erfgoed? (onderwerpen om 
de achtergrond van herbestemming bij religieus erfgoed te verduidelijken zijn: de 
ontkerkelijking, religieus erfgoed, leegstand, herbestemming en reden tot 
herbestemming) 

2. Wie zijn de betrokkenen in het herbestemmingproces van religieus erfgoed en wat 
zijn hun belangen en hun invloed op het herbestemmingproces? 

3. Hoe gaat het totale proces van herbestemming van religieus erfgoed in zijn werk? 
4. Welke problemen/ belemmeringen doen zich voor tijdens het 

herbestemmingproces van religieus erfgoed? 
5. Hoe kunnen de problemen/ belemmeringen worden opgelost of vermeden? 
6. Hoe kan het proces tot herbestemming van religieus erfgoed vertaald worden in 

een bruikbaar instrument om het voor een ontwikkelaar duidelijk in kaart te 
brengen? 
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1.3 Onderzoeksopzet+ plan van aanpak 
Het eerste deel van het onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van het 
onderzoeksgebied. In dit eerste deel worden de vraagstukken uit de eerste en voor een 
deel de tweede en derde deelvraag beantwoord. De onderwerpen die hierbij aan bod 
komen zijn: ontkerkelijking, religieus erfgoed, leegstand, herbestemming, betrokkenen en 
het proces bij herbestemming van religieus erfgoed. Het eerste deel van het onderzoek zal 
gebeuren aan de hand van literatuur en voorgaand onderzoek (Verkuijlen, 2007). 
Daarnaast zal bestaande literatuur de basis vormen voor de onderwerpen uit de tweede en 
derde deelvraag aangevuld met praktijkgegevens. Het doel hiervan is informatie 
verzamelen die voldoende basis en ondersteuning biedt voor een praktijkonderzoek. 

Het tweede deel van het onderzoek zal bestaan uit een praktijkonderzoek waarbij een 
aantal cases en gegevens van Cornelis Huygens Projectontwikkeling (en eventuele andere 
ontwikkelaars) worden onderzocht. De tweede en derde deelvraag worden met de 
beschikking van gegevens uit de praktijk aangevuld en compleet gemaakt. Zaken 
betreffende betrokkenen en het proces worden hiermee inzichtelijk gemaakt. Daarnaast 
worden zaken over problemen/ belemmeringen en oplossingen voor herbestemming van 
religieus erfgoed onderzocht (vierde en vijfde deelvraag) . Er zal uitgebreide analyse 
plaatsvinden van reeds herbestemd religieus erfgoed. Bij het praktijkonderzoek zullen 
zowel door de ontwikkelaar positief als negatief beoordeelde cases worden onderzocht . 
Cases die worden onderzocht zullen na het uitvoeren van de literatuurstudie worden 
bepaald. Daarnaast zullen er interviews plaatsvinden met personen die nauw betrokken 
zijn bij dergelijke herbestemmingprojecten. Aan de hand van het praktijkonderzoek zullen 
de aspecten over de verschillende dimensies verder inzichtelijk worden gemaakt. 

In het derde deel van het onderzoek zal aan de hand van de verkregen informatie uit 
voorgaande hoofdstukken worden gezocht naar een mogelijke systematiek voor het 
ontwikkelen van een instrument om daarmee de zesde deelvraag te beantwoorden. Het 
resultaat hiervan is een instrument dat het herbestemmingproces van religieus erfgoed 
voor een ontwikkelaar inzichtelijk maakt en een leidraad biedt voor het totale 
herbestemmingproces van religieus erfgoed. Bestaande modellen en de literatuur zullen 
dienen als basis voor de opzet van het te ontwikkelen instrument. 

In het vierde en laatste deel van het onderzoek worden na evaluatie van het onderzoek 
conclusies getrokken. Bevindingen betreffende herbestemmen van religieus erfgoed 
worden hierin toegelicht. Het ontwikkelde instrument zal worden getoetst op bruikbaarheid 
bij verschillende met herbestemming bekende en onbekende ontwikkelaars. Tevens zullen 
er aanbevelingen worden gedaan in de richting van toekomstige ontwikkeling van religieus 
erfgoed. 
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Plan van aanpak 

In figuur 1.1 is schematisch het plan van aanpak weergeven als beschreven in het 
onderzoeksplan. 

Achtergrond religieus Betrokkenen Pro ces 
erf<]oed 

• Welke partijen zijn er • Aspecten 
• Religieus erfgoed - • Invloed - • Fa se 
• Ontkerkelijking • Belangen • Invloed 
• Herbes temming 
• Leegstan d 
• Wélarde 

I 
Problemen/ Belemmeringen 

• Welke pr oblem en/ 
belemmeringen 

• Invloed op het proces 

I 
Oplossen/ ve rmijden 

• Bij we lke toepasbaar 
• I nvloed 
• Belange n 

Beslissin gsondersteu ne nd 
instrument 

• Bevindingen 
samenbrengen in een 
instrument 

Toetsing 

• Toetsen van het 
instrument 

_L 

CONCLUSIES EN 
AANBEVEUNGEN 

- Fi g uur 1.1 : Plan van aan pak 

1.4 Afbakening 
Bij het onderzoek is de volgende afbakening gemaakt: 

X Situaties per land kunnen sterk van elkaar verschillen. Een voorbeeld hiervan is 
regelgeving . Wat bij de een zeer streng is kan bij de ander zeer tolerant zijn . De 
problematiek rondom leegstand van religieuze panden is per land verschillend . Het 
onderzoek richt zich daarom op religieuze panden in Nederland. 

X Het onderzoek richt zich alleen op gebouwen die voor rooms-katholieke en 
protestantse diensten gebruikt worden. Islamitische panden hebben zo goed als 
geen leegstand (islamenburgerschap.nl) waardoor deze niet worden meegenomen 
in het onderzoek. Ook synagogen komen in het onderzoek niet voor gezien het 
geringe aantal (jhm.nl) . 

./ In het onderzoek zijn opgenomen: kerken (met eventuele pastorieën) en kloosters. 
Deze keuze is gemaakt vanwege de mogelijkheden en al (succesvol) herbestemde 
projecten (Verkuijlen , 2007). 
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2. Achtergrond herbestemming religieus erfgoed 

In Nederland vindt een terugloop plaats van het aantal Nederlanders dat van ongme 
katholiek is en zich beschouwd als praktiserend kerklid. Hierdoor komen panden die 
worden gebruikt voor uitvoering en/ of ondersteuning van een religieuze functie leeg te 
staan. In dit hoofdstuk zal religieus erfgoed, de problematiek rondom ontkerkelijking, 
leegstand, herbestemming en de rede voor herbestemming inzichtelijk worden gemaakt. 

2. 1 Religieus erfgoed 
Religieus erfgoed is een begrip dat niet bij iedereen bekend is. In voorgaand onderzoek 
(Verkuijlen, 2007) is beschreven wat onder religieus erfgoed wordt verstaan. Religieus 
erfgoed bestaat uit twee woorden waarbij voor het woord "erfgoed" de volgende 
omschrijvingen bruikbaar zijn: 

"Sporen uit het verleden die een samenleving de moeite van het bewaren waard 
vindt. Dat kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, 
documenten, bouwwerken, landschappen, taal, gebruiken en verhalen" (vd Broek, 
2005 in Sociaal en Cultureel Planbureau, 2005) 

"Roerend of onroerend erfgoed, zowel materieel als immaterieel, dat van algemeen 
belang is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, 
industrieelarcheologische of andere sociaal-culturele waarde" (Martens, 2003) 

In dit onderzoek is gekozen voor de volgende omschrijving van religieus erfgoed: 

"Gebouwen uit het verleden met een (oorspronkelijk) religieuze functie, waarvan 
de samenleving het de moeite van het behouden waard vindt" (Verkuijlen, 2007) 

2. 2 Ontkerkelijking 
In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op ontkerkelijking. Hierin wordt gekeken 
naar de begripshantering van ontkerkelijking, de oorzaken en gevolgen hiervan. Bruikbare 
omschrijvingen van ontkerkelijking zijn: 

"Ontwikkeling waarbij de kerk zijn greep op het maatschappelijk leven verliest, wat o.a. tot 
uiting komt in een afname van het kerkbezoek" Van Dale, 2007. 

"We spreken van ontkerkelijking als steeds meer mensen zich niet langer als lid van een 
kerkgenootschap beschouwen" katholieknederland .nl. 

Becker ( 1997) spreekt ook wel van "buitenkerkelijk" : een afname van binding met de kerk 
en bijbehorende christelijke tradities. Het resultaat van ontkerkelijking is: een terugval in 
het aantal mensen dat zich beschouwt als kerklid en hun geloof praktiseert. 
Ontkerkelijking maakt onderdeel uit van "het proces waarbij het maatschappelijk leven 
onttrokken wordt aan de kerk en het geloof' (Van Dale, 2007) ofwel secularisering. De 
gevestigde godsdienst verliest hierbij haar grip/ invloed op de heersende maatschappij. 
Door veranderingen in de Nederlandse cultuur leven steeds meer mensen zonder 
voorgeschreven geloofsregels en niet meer volgens de kerkelijke orde (Grotenhuis, 1998). 

Begin 1900 vond al 
een afname van het 
aantal kerkgangers 
plaats. De 
ontkerkelijking kwam 
pas eind jaren '60 
aan het licht. In de 
jaren '60 namen 
steeds meer jongeren 
rond de 20 jaar het 
besluit niet meer naar 
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de kerk te gaan. Tegenwoordig wordt het besluit om niet naar de kerk te gaan steeds 
vroeger genomen. In tegenstelling tot het kerkbezoek van ouderen neemt het kerkbezoek 
onder jongeren steeds verder af. Hoewel het aantal ouderen door de vergrijzing toeneemt 
en hiervan een groot deel kerkganger is, neemt het aantal praktiserende gelovigen door de 
komst van nieuwe (niet praktiserende) generaties af. Figuur 2.1 geeft een duidelijk 
stijgende lijn aan bij het percentage niet gelovige Nederlanders ten opzichte van een 
daling in het aantal mensen met een geloof (Becker, 1997). Het aantal kerkgangers in 
1960 van om en nabij de 6.280.000 mensen is gedaald naar 3.160.000 mensen in 1997. 
Naast de ontkerkelijking en daarmee de terugval van het aantal kerkgangers is er ook een 
afname van het aantal kloosterlingen. Kloosterlingen zijn mensen die samen (veelal 
afgesloten van de buitenwereld) gemeenschappelijk leven op religieuze grondslag. Waar er 
in 1995 nog 8879 bewoners waren zijn het er in 2007 nog maar 4704 (CBS.nl). 
Prognosecijfers lopen uiteen maar de verwachtingen zijn dat er een verdere afname van 
het aantal kerk en kloosterlingen is. Door de afname van het aantal gebruikers van 
religieus erfgoed neemt de leegstand van religieus erfgoed toe. 

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de ontkerkelijking in Nederland. Een van 
de oorzaken is dat de kerk niet meer als modern wordt ervaren. Kerkgangers ervaren 
bijeenkomsten ter ere van God als saai en niet meer van deze tijd (Hak, 1996). Mensen 
nemen niet meer alles wat hun verteld wordt als waar aan, omdat zij rationeler zijn gaan 
denken stellen ze vragen bij datgene wat hen verteld wordt (Martens, 2003). Mensen gaan 
godsdienst als minder van belang beschouwen, leven niet meer volgens voorgeschreven 
regels en besteden hun tijd liever aan andere zaken . Er is geen afkeer tegen het geloof, 
alleen zien steeds meer mensen het niet als een (belangrijk) onderdeel van hun leefwijze. 

2.3 Leegstand 
Door ontkerkelijking hebben geloofsgemeenschappen meer religieuze gebouwen dan 
gebruikers. Deze gebouwen zijn te groot geworden voor de nog overgebleven gebruikers, 
hierdoor zijn de gebruikers gedwongen zich samen te voegen. Vanuit financieel oogpunt 
kunnen niet alle gebouwen meer worden onderhouden . De achtergebleven gebouwen 
komen hierbij veelalleeg te staan. Een Bruikbare omschrijving voor leegstand is als volgt: 

" Een begrip waarmee in het algemeen de situatie van het niet verhuurd/ gebruik wordt 
aangeduid met betrekking tot het ter beschikking staande perceel, dan wel het totaal aan 
percelen van het betreffende vastgoedobject" (Keeris, 1997) . 
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Leegstand is als volgt te onderscheiden (Huisman, 1998 in Hek, 2004): 
• Aanvangsleegstand: "leegstand die ontstaat aansluitend na nieuwbouw of 

renovatie en waarvan de opleveringsdatum aan het eind van de meetperiode niet 
meer dan twee jaar geleden is geweest'' ( Dassela ar, 2004). 

• Frictieleegstand: leegstand van tijdelijke aard in courante panden die 
verhuizingen mogelijk maken (Smits, 1999). De periode van leegstand tussen de 
twee verhuurperiodes mag niet meer dan één jaar bedragen. 

• Conjuncturele leegstand: (tijdelijke) leegstand van gebouwen als gevolg van 
wisseling van de vraag afhankelijk van schommelingen van de economie. 

• Structurele leegstand: "langdurige leegstand in niet-courante panden als gevolg 
van algemene ontwikkelingen in de samenleving" (Smits, 1999). De periode van 
leegstand bedraagt hierbij meer dan twee jaar (Keeris, 1997). 

Wanneer we spreken van leegstand die zich voordoet bij religieus erfgoed bedoelen we in 
de meeste gevallen structurele leegstand (Hek, 2004 ). Langdurige/ structurele leegstand 
heeft in veel gevallen achterstallig onderhoud van het gebouw als gevolg. In geval van 
religieus erfgoed gaat het vaak om oudere panden die niet meer voldoen aan hedendaagse 
eisen (Dinteren, 2005). Oude gebouwen brengen vaak hoge kosten met zich mee om het 
pand up to date te krijgen waarmee men rekening moet houden tijdens de aankoop. 

Cijfers over leegstand zijn schaars wat mogelijk komt doordat de leegstand weinig wordt 
geregistreerd (Smits, 1999). Velthuis (2007) spreekt over een toename van het aantal 
leegstaande kerken met 70 per jaar vanaf 1999 met een totaal van 623 tussen 1993 en 
2003 bovenop het aantal dat al leegstond. Leegstand van kerken komt voornamelijk voor 
bij de jongere kerken niet ouder dan 100 jaar. Binding met de jongere/ nieuwerwetse 
kerken is meestal minder waardoor oude kerken worden behouden en jonge kerken 
worden afgestoten (Ganzeboom, 1982). De rooms-katholieke kerk had in 1995 nog 1782 
kerkgebouwen waarvan zij er ongeveer 300 willen afstoten (Kraaijeveld, 1995). 

Over leegstand bij kloostergebouwen is weinig 
informatie doordat hier geen onderzoek naar wordt 
gedaan. Nederland telt ongeveer 600 
kloostergebouwen variërend van een woonhuis tot 
een groot kloostercomplex (Figuur 2.2). Leegstand 
bij kloosters en protestantse kerken is kleiner dan 
rooms-katholieke kerken omdat het (op een kapel 
na) geen gewijd gebouw betreft (rkkerk.nl). Een 
gewijd gebouw is bestemd voor een eredienst van 
God. Men ziet het als afbraak van het geloof 
wanneer een gewijd gebouw een andere functie 
krijgt. Bij kloosters en protestantse kerken is dit niet 
het geval en zijn eigenaren welwillender bij de 
invulling van een andere functie wat meer 
mogelijkheden biedt bij herbestemming. Hierdoor is 
er minder leegstand. Aanwas van nieuwe generaties 
kloosterlingen is er nauwelijks en de gemiddelde 
leeftijd van de gebruikers is boven de 70 (cbs.nl). 
Door een "stop" van nieuwe kloosterlingen en een 
(hoge) gemiddelde leeftijd kan worden gesteld dat 
het aantal kloosterlingen de komende jaren dalende 
is en daarmee de leegstand van kloosters stijgende. 
Exacte cijfers over het huidige aantal leegstaande 
kloosters of prognose cijfers hiervan zijn er niet. 
Volgens verschillende congregaties kunnen de 
komende jaren enkele honderden kloosters leeg 
komen staan en eventueel worden herbestemd. 
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Figuur 2.2: Voorbeelden kloosters 
Boven: kloostercomplex te Koningsbosch 
Onder: klooster woonhuis te Wippelgem 



2.3.1 Oplossingen voor leegstand 
Omdat leegstaande religieuze gebouwen (in veel gevallen) niet kunnen worden hergebruikt 
in de originele functie moeten andere oplossingen gezocht worden. Er zijn verschillende 
opties die een oplossing bieden bij leegstand van religieus erfgoed: 

• Leeg laten staan 
• Sloop en nieuwbouw 
• Aanpassen van het gebouw: Renoveren 
• Zoeken naar een nieuwe bestemming: Herbestemmen 

Leeg laten staan 
Leeg laten staan wordt meestal als tijdelijke 
oplossing gezien, omdat het tijdens de 
leegstandsperiode alleen maar geld kost en niets 
opbrengt. Het pand verpaupert vaak door opgeschort 
onderhoud (figuur 2.3), vermindert hierdoor in 
waarde en is kwetsbaar voor vandalisme en 
bekladding (Smits, 1999). Voor de eigenaar is het 
dan ook van belang een passende bestemming te 
vinden voor het leegstaande pand. Voor de eigenaar 
is leegstand geen oplossing maar voor een 
ontwikkelaar biedt het wel mogelijkheden. Wanneer 
een ontwikkelaar de eigenaar kan overtuigen van 
een passende invulling welke geen afbraak doet aan 
de identiteit van het gebouw, zal deze eerder 
geneigd zijn hiermee in te stemmen en het van de 
hand te doen. Na langdurige leegstand kan het zo 
zijn dat de eigenaar het tegen een voordeliger tarief 
van de hand doet. 

Sloop en nieuwbouw 
Een van de oplossingen bij leegstand is: slopen van 
het pand en er iets voor in de plaats te zetten. Een 
nieuw te plaatsen gebouw kan worden afgestemd op 
nieuw gebruik en het bestaande gebouw vormt bij 
sloop geen belemmering voor toekomstige invulling. 
Sloop betekent afbraak van een stuk erfgoed 
waarvan betrokkenen het van belang achten dat het 
bewaard blijft. Hierdoor kan sloop op veel verzet van 
betrokken partijen leiden. Sloop leidt in de meeste 
gevallen tot vernietiging van kapitaal doordat 
gemaakte onderhoudskosten verloren gaan, evenals 
de gemaakte bouwkosten en verlies van (goed) 
bouwmateriaal. Slopen en terugplaatsen van iets 
nieuws is in veel gevallen duurder dan een nieuwe 
invulling aan het gebouw (Hek, 2004). Vanuit 
maatschappelijk, architectonisch en cultureel 
oogpunt kan het moeilijker worden om bestaande 

Figuur 2.3: Verval bij monumenten 

gebouwen "zomaar" te slopen. Zeker nu het milieu een hot item is zijn 
sloopvergunningprocedures moeilijker en de sloopkosten gestegen. Sloop wordt gezien als 
een slechte oplossing voor leegstaand erfgoed en als laatste redmiddel. Er zijn 
verschillende redenen op te noemen om religies erfgoed te behouden. Deze worden 
verderop in deze paragraaf toegelicht bij: "zoeken naar een nieuwe bestemming: 
Herbestem men". 



Aanpassen van het gebouw: Renoveren 
Wanneer we spreken van renoveren gaat het om hergebruik van het bestaande gebouw. 
Het gebouw wordt benut voor dezelfde functie als voorheen maar door renovatie wordt de 
levensduur verlengd (Smits, 1999). Bestaande grondstoffen en materialen worden opnieuw 
gebruikt en/ of vervangen. Het voordeel van renoveren is dat het gebouw wordt behouden. 
Renoveren kan zorgen voor het genereren van nieuwe opbrengsten. Natuurlijk heeft het 
ook nadelen; renoveren is veelal een kostbare ingreep en de verlengde levensduur is vaak 
korter dan die van nieuwbouw. Renovatie is niet altijd aantrekkelijk omdat het probleem 
niet structureel wordt opgelost het gebouw is immers niet voor niets leeg komen te staan. 
Religieuze gebouwen zijn specifieke panden die gebruikt worden voor religieuze 
doeleinden. Leegstand is ontstaan door afname van het aantal gebruikers en wordt niet 
opgelost door renovatie. 

Prof drs. A. Asselbergs, directeur van de Rijksdienst voor de monumentenzorg, vindt dat er een 
offensief moet komen om de kerkgebouwen te behouden, ofwel voor de eredienst ofwel als cultureel 
erfgoed. 'Het heeft geen zin om lege kerken te restaureren. '(BN de Stem, 2/1 0/99) 

Zoeken naar een nieuwe bestemming: Herbestemmen 
Bij religieus erfgoed wil men het pand behouden en opnieuw een invulling geven. Nieuwe 
gebruikers die de huidige functie willen overnemen zijn niet/ nauwelijks te vinden (Smits, 
1999). Daarom wordt er gezocht naar andere oplossingen waarbij het gebouw wordt 
behouden en de functie verandert: herbestemmen. Het bestaande pand wordt zodanig 
aangepast, dat dit voor een volgende gebruiksperiade voldoet aan een nieuw 
geformuleerde functie en/ of technisch programma van eisen (Henket, 1990). Het gebouw 
bliijft behouden zonder (al te veel) veranderingen aan de buitenzijde (Martens, 2003). 
Herbestemming kan op vele manieren worden omschreven maar een bruikbare definitie is 
als volgt: 

"Het geheel aan maatregelen dat ertoe dient een bestaand gebouw in een technische staat 
te brengen of te houden, zodat het een nieuw functioneel en/ of technisch programma van 
eisen voor een bepaalde periode kan huisvesten, ervan uitgaande dat de oorspronkelijke 
functionele bestemming gewijzigd wordt." (Hen ket, 1990) 

Herbestemming wordt gezien als een realistische 
oplossing bij leegstand van religieus erfgoed (Smits, 
1999). Sommige onderzoekers zien herbestemming 
zelfs als enige oplossing voor succesvol behoud van 
religieus erfgoed (Velthuis, 2007). Herbestemmen wo 
rdt in algemene zin gezien als een goede oplossing om 
kapitaalverlies en milieubelasting tegen te gaan. Het 
bestaande casco kan van goede kwaliteit zijn maar 
niet meer aansluiten op de hedendaagse eisen (Berg, 
2006). Door het gebouw (met geringe middelen) aan 
te passen zodat het weer geschikt is voor een 
volgende gebruiksperiade kan de levensduur worden 
verlengd. 

Een kanttekening kan worden geplaatst wanneer 
"combinaties" worden toegepast bij behoud van 
religieus erfgoed. Wanneer er sprake is van 
combinaties is het moeilijk te zeggen of het hier gaat 
om herbestemming of sloop/ nieuwbouw. Een 
voorbeeld van een dergelijke combinatie is de Petrus 
Donderskerk in Tilburg. Hier is de toren behouden en 
voor de rest is nieuwbouw in de plaats gekomen (zie 
figuur 2.4). 

Figuur 2.4: Petrus Donderskerk te Tilburg 



Redenen voor behoud: 
Ten eerste blijft in geval van herbestemming de input die gestoken is in de realisatie van 
het gebouw bij herbestemming, in tegenstelling tot sloop, bewaard en daarmee wordt 
kapitaalverlies tegengegaan (Hek, 2004 ). 

Ten tweede, wordt milieubelasting tegenwoordig als een steeds belangrijkere kwestie 
gezien. Wanneer men beslist over te gaan tot sloop en nieuwbouw betekent dit een 
dubbele milieubelasting (Hek, 2004 ). Materialen die bij sloop vrijkomen moeten worden 
gestort en voor nieuwbouw moeten nieuwe materialen worden vervaardigd. Bij 
herbestemming kan het aantal nieuw te produceren materialen en afval worden beperkt en 
zo ook de belasting op het milieu. Levensduurverlenging is een van de belangrijkste 
middelen om de duurzaamheid van een gebouw te verhogen. Hergebruik van een gebouw 
door herbestemming in plaats van sloop resulteert in een aanzienlijke afname van de 
milieubelasting (senternovem.nl) . 

Ten derde, hebben religieuze gebouwen voor 
betrokken partijen een dusdanige waarde dat zij het in 
stand houden van het betreffende gebouw van (groot) 
belang achten. Het is ook daarom dat men spreekt van 
"religieus erfgoed". Religieuze erfgoederen zijn veelal 
unieke gebouwen. In geval van religieus erfgoed gaat 
het steeds meer om de waardering die mensen ervoor 
hebben (Velthuis, 2007). Erfgoed roept gevoelens op 
bij mensen en hoort bij de omgeving; "het heeft een 
diep geworteld verleden in de gemeenschap" (Latham, 
2000 in Velthuis, 2007) . Het kan van groot belang zijn 
voor het bepalen van de identiteit van de omgeving 
(Ennen, 2004). Religieus erfgoed zorgt vaak voor een 
herkenningspunt in de omgeving van een binnenstad 
of dorp (kerktorens geven aan waar dorpen zich 
bevinden figuur 2.5) . Het gebouw draagt bij aan de 
identiteit die mensen ontlenen aan een gebied of plek, 
ze geeft uitdrukking aan "de geest van de plek" 
waardoor men leegstand en afbraak van deze 
erfgoederen wil tegengaan (belvedere.nu). Mensen 
hebben de behoefte zich te identificeren met hun 
omgeving en hebben hierbij een aantal ijkpunten nodig 
waaraan zij hun positie ontlenen (Guyt, 1999 in Hek, 
2004 ). Het gebouw vormt samen met de directe 
omgeving een harmonieus geheel en zorgt voor een 
behaaglijk gevoel (den Uijl, 2003). Wanneer het 

Figuur 2.5 : Religieus erfgoed in het 
landschap 

exterieur van een gebouw wordt behouden blijft de beeldbepalende waarde in stand en 
daarmee de mogelijkheid tot identificatie met de omgeving (Hek, 2004 ). Wanneer een 
ontwikkelaar het belang van behoud bij religieus erfgoed kan overbrengen op de 
betrokkenen kan dit het proces positief beïnvloeden. Betrokkenen zullen sneller geneigd 
zijn mee te werken aan de herbestemming van religieus erfgoed . De meeste mensen 
vinden oudere gebouwen mooier dan jonge gebouwen. Ganzeboom (1982) geeft aan dat 
er een sterke relatie is tussen de leeftijd en de positieve waardering van het gebouw. 
Mensen ervaren oude gebouwen als iets wat een verhaal met zich meebrengt over een 
oude cultuur en/ of vorige beschaving waardoor wij zijn geworden zoals we nu zijn. Oude 
gebouwen hebben vaak een grote esthetische waarde welke meer tot de verbeelding 
spreekt (Heijnen, 1996). De "emotie" die betrokkenen hechten aan een gebouw kan 
doorslaggevend zijn in het al dan niet herbestemmen (Ennen, 2000). Mensen beleven 
kerken en kloosters nog altijd als symbolen van waarden en normen. Een ontwikkelaar kan 
belang hebben bij de waarde die mensen hechten aan erfgoed en de emotie die het 
oproept voor toekomstige afzet en procesverloop. 



Herbeste111ming relig1eus erfgoed 

Religieus erfgoed heeft vanuit het verleden een bepaalde betekenis en waarde 
meegekregen. De religieuze gemeenschap ziet het meer als afbraak dan als behoud 
wanneer de functie wordt gewijzigd (Buck Consultants, 2004). De gebouwde omgeving 
vormt samen met de sociale- en natuurlijke omgeving de totale beleving die mensen 
hebben bij een bepaalde plaats. Wanneer de identiteit van de omgeving wordt verstoord 
door bijvoorbeeld sloop van een beeldbepalend gebouw kan dit een nadelig effect hebben 
op het welzijn van de mensen in de omgeving van en beeldbepalend gebouw (Dorst, 
2005). 

Verschillende betrokken partijen kunnen er andere visies en belangen op na houden bij 
herbestemming van religieus erfgoed. Het is dan ook van cruciaal belang te weten hoe 
verschillende betrokken partijen/ actoren staan tegenover herbestemming. Houdingen 
tegenover herbestemming moeten allemaal worden meegenomen in het 
herbestemmingproces van religieus erfgoed. Belangen, houdingen en invloed van de 
verschillende actoren worden in het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 3 Actoren) behandeld. 

2.4 Samenvattend 
Nederland ontkerkelijkt waardoor het aantal praktiserende gelovigen afneemt. Gebouwen 
met een religieuze functie komen hierdoor leeg te staan en kunnen niet met een 
gelijkwaardige functie/ gebruik worden ingevuld. Er zijn verschillende redenen te noemen 
voor herbestemming en daardoor behoud van religieus erfgoed: 

• Tegengaan van kapitaalverlies 
• Afname van de milieubelasting 
• Waarde en betekenis van erfgoed 

Een kanttekening kan worden geplaatst wanneer het betreffend religieuze erfgoed is 
gewijd. Een gewijd gebouw (een rooms-katholieke kerk) is altijd eigendom van het bisdom 
en dit gaat niet met elke (nieuwe) invulling akkoord. In geval van een protestantse kerk of 
katholiek klooster betreft het geen gewijd gebouw. Houding van de verschillende 
betrokkenen en manieren van invulling bij leegstaand religieus erfgoed zijn van grote 
invloed op het procesverloop bij herbestemming van religieus erfgoed. 
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3. Actoren 
Houdingen tegenover herbestemming van religieus erfgoed zijn per partij verschillend en 
afhankelijk van wat zij passend vinden voor een toekomstige invulling. Doordat betrokken 
partijen erfgoed de moeite van het bewaren waard vinden zullen die zich vaak meer (dan 
bij nieuwbouw) in het herbestemmingproces mengen. Het is voor een ontwikkelaar van 
belang te weten wat de invloed, belangen en doelstellingen zijn van de verschillende 
actoren bij het herbestemmen van religieus erfgoed. Daarbij is het belangrijk te weten of 
een ontwikkelaar verzet van andere partijen bij herbestemming van religieus erfgoed kan 
verminderen of zelfs vermijden. In de praktijk kunnen alle partijen het 
herbestemmingproces op zowel positieve als negatieve manier beïnvloeden. In dit 
onderzoek worden de actoren bij herbestemming van religieus erfgoed bekeken ervan 
uitgaande dat de ontwikkelaar de feitelijke ontwikkeling ter hand neemt. 

In figuur 3.1 zijn de betrokken actoren weergegeven bij de herbestemming van religieus 
erfgoed vanuit het oogpunt van de 
ontwikkelaar: 

• Projectontwikkelaar 
• Omwonenden 
• Belegger 
• Architect 
• Bestuurders 
• Eigenaar 

3.1 Projectontwikkelaar 

Figuur 3.1: Betrokken actoren bij herbestemming religieus erfgoed 

Een ontwikkelaar is een professionele partij die de feitelijke ontwikkeling ter hand neemt 
en binnen de vastgoedmarkt voor eigen rekening en risico vastgoedprojecten voor de 
markt ontwikkelt, van initiatief tot en met afzet. De ontwikkelaar (her- )ontwikkelt een 
vastgoedproject met als doel dit zo snel mogelijk af te stoten aan een nog onbekende 
afnemer (Buck Consultans, 2004 ). "Een ontwikkelaar coördineert, organiseert, initieert en 
voert de taken uit die nodig zijn voor het realiseren van onroerend goed" (Hek, 2004). 
Ontwikkelaars kunnen zelfstandige ondernemingen zijn, maar kunnen ook onderdeel 
uitmaken van beleggers, bouwbedrijven, banken en corporaties (Oude Veldhuis, 1993). 
Ontwikkeling van religieus erfgoed gebeurt zowel door kleine ontwikkelaars als door de 
"grotere" ontwikkelaars binnen de branche. In het geval van een kleine ontwikkelaar 
neemt het object een groot deel van de portefeuille in. Bij kleine ontwikkelaars staat 
daarom het behalen van financieel rendement voorop. Grotere ontwikkelaars 
(bijvoorbeeld: ING Real Estate) nemen dit soort projecten soms ter hand om "goodwill" te 
creëren bij de verschillende betrokken partijen. De insteek van herbestemming is per 
ontwikkelaar anders, maar altijd gericht op het behalen van rendement, op de korte 
termijn (financieel) alsook op de lange termijn om hier toekomstig voordeel mee te 
behalen (bijvoorbeeld door gunning van werk) (Decisio, 2006). 



HedJesrenlming religieus erfgoed 

De ontwikkelaar zal de uiteindelijke invulling zo willen uitvoeren dat deze een hoge 
verkoopgarantie heeft. Hierbij is het van groot belang dat de ontwikkelaar kennis heeft van 
de (lokale) markt en vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar probeert af te stemmen. 
Werken met cultureel erfgoed vraagt om een specifieke expertise. Deze kan worden 
ingehuurd, maar indien dergelijke projecten bij een bedrijf met regelmaat onderdeel van 
de portefeuille gaan uitmaken, kan dit in eigen beheer. 

Voor een ontwikkelaar is het van belang in een vroeg stadium van het project de 
mogelijkheden tot herbestemming met de eigenaar en gemeente (de meeste invloedrijke 
partijen) door te nemen om zo in te schatten wat de haalbaarheid is (Schrieken, 2000). 
Hierdoor kunnen in een vroeg stadium mogelijke (grote) problemen worden gesignaleerd 
zodat deze in een later stadium voorkomen worden (Pollman, 1999). Wanneer het gaat om 
(religieus) erfgoed kan een ontwikkelaar niet zomaar iedere invulling aan het te 
herbestemmen gebouw geven. Vooral de eigenaar zal erop toezien dat de nieuwe invulling 
geen afbreuk doet aan het gebouw. In een vroeg stadium (liefst voor de aankoop van het 
gebouw) zal bepaald moeten worden of er binnen de gestelde kaders een rendabele 
invulling te geven is aan een te herbestemmen religieus erfgoed. Ontwikkelaars zitten niet 
te wachten op allerlei beslissingsremmende invloeden. Voor een geslaagd eindresultaat zal 
een ontwikkelaar vooraf de mogelijkheden onderzoeken welke resulteren in beoogt 
rendement en instemming/ medewerking van betrokken actoren. 

3. 2 Omwonenden 
Omwonenden kunnen zowel een negatieve als een positieve invloed op het project 
uitoefenen. 
Aan de ene kant kunnen ze in actie komen tegen de verloedering van een gebouw (het zijn 
vaak mensen die erg betrokken zijn bij het gebouw). Omwonden kunnen een nuttige 
bijdrage leveren door hun betrokkenheid en hun eventuele deskundigheid. Van de andere 
kant kunnen zij het project ook lang tegenwerken en zelfs tegenhouden. Omwonenden 
hebben inspraak in de voorgenomen plannen. Hierdoor is het van groot belang dat de 
omgeving achter de herbestemming staat (Buck Consultans, 2004). Om problemen in een 
later stadium te vermijden kunnen bewoners in het begin worden betrokken bij de 
herbestemming. Bewoners hechten vooral waarde aan het exterieur van het gebouw en 
minder aan de invulling van het gebouw (Velthuis, 2007). Omwonenden ervaren het in 
veel gevallen als positief wanneer initiatief wordt getoond "hun" gebouw te behouden . 
Zeker wanneer door herbestemming een gebouw dat leeg staat gered kan worden van de 
sloophamer. Een kanttekening kan worden geplaatst wanneer omwonenden het idee 
hebben overlast te krijgen van een bepaalde functie-invulling (bijvoorbeeld een horeca 
voorziening) dit kan leiden op weerstand van de omwonenden. Voor bewoners is het van 
belang dat na herbestemming het gebouw herkenbaar blijft zodat zij zich nog gebonden 
kunnen voelen (Ennen, 2004) . 

3.3 Belegger 
Een belegger is in de meeste gevallen een financiële instelling, die structureel geld 
investeert om hier in de toekomst financieel voordeel mee te behalen. Zelf zal een 
belegger geen initiatief nemen tot herbestemmen van een vastgoedobject, maar kan er 
wel voor zorgdragen dat het object in de markt wordt gezet (Buck Consultans, 2004) . 
Beleggers kunnen de afname van een project garanderen waardoor een ontwikkelaar zeker 
is van toekomstige afzet. Doordat de ontwikkelaar verzekerd is van toekomstige afzet 
neemt het risico van leegstand af. De (financiële) input van een belegger kan van grote 
invloed zijn op de herbestemming van religieus erfgoed . In sommige gevallen zal de 
ontwikkelaar, alvorens met het project aan te vangen, op zoek gaan naar een belegger die 
het object van hem koopt en verder beheert (Decisio, 2006). "Een bestaand gebouw 
kopen, herbestemmen en vervolgens aan een belegger verkopen is voor een ontwikkelaar 
een ideale oplossing" (Hek, 2004). Beleggers stappen in wanneer duidelijk is dat een 
bepaald rendement behaald kan worden. 

Bij religieus erfgoed is het zicht op rendement niet altijd even gemakkelijk omdat men 
geconfronteerd wordt met andere aspecten dan bij reguliere ontwikkelingen . Het 
voorgaande wil niet zeggen dat er geen cultuurhistorische projecten tot stand kunnen 
worden gebracht die een goed rendement laten zien. Karakteristieken van een gebouw 
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spelen een belangrijke rol en juist het historische gegeven kan een succesfactor zijn bij 
een project (Verkuijlen, 2007). Projecten waarbij het moeilijk is om de onrendabele top af 
te dekken trekken specifieke beleggingsfondsen aan die zich richten op cultureel erfgoed 
en die met lagere rendementen genoegen nemen (Buck Consultans, 2004). 

3.4 Architect 
Architecten werken in dit soort projecten meestal in opdracht van de eigenaar of de 
ontwikkelaar. Als ruimtelijk vormgever beschikt een architect over de vaardigheid om de 
kwaliteiten van een cultuurhistorisch object goed in te schatten en creatieve ideeën voor 
herbestemming aan te dragen. Architecten zijn bij uitstek de deskundigen die de 
bouwkundige en bouwtechnische staat van een pand goed in beeld kunnen brengen (Buck 
Consultans, 2004 ). Belangrijk bij het nieuwe ontwerp is het inpassen van een nieuwe 
functie met behoud van de (uiterlijke) kenmerken van religieus erfgoed (Schrieken, 2000). 
Het is van belang met een 'goede' architect in zee te gaan die niet alleen goed kan 
ontwerpen, maar vooral met creatieve oplossingen komt (van der Vlist, 2004 ). De architect 
moet zich ervan bewust zijn dat het in de eerst plaats gaat om het behoud van religieus 
erfgoed. 

3.5 Woningcorporaties 
Woningcorporaties zijn private partijen die werkzaam zijn op het gebied van 
volkshuisvesting. Van oorsprong hebben woningcorporaties als taak het bouwen, verhuren 
en beheren van sociale huurwoningen . "De corporatie kent een sociale taak: het 
huisvesten van mensen die op de huisvestingsmarkt een zwakke positie hebben" (Wit, de, 
2006). Woningcorporaties houden zich tegenwoordig steeds meer bezig met het 
verbeteren van de leefbaarheid in wijken en de verkoop van woningen. Daarnaast zorgen 
woningcorporaties voor huisvesting van zorgbehoevenden bijvoorbeeld gehandicapten en 
(zorgbehoevende) ouderen. In grondbeginsel hebben woningcorporaties geen 
winstoogmerk, maar een woningcorporatie mag wel winst maken. In de huidige 
woningmarkt spitsen woningcorporaties zich vooral toe op lagere inkomens, starters en 
oudere huishoudens (Voordt van der, 2007) . Door de (grote) vraag naar woningen wordt 
het overgrote deel her te bestemmen gebouwen omgezet naar een woonfunctie (van der 
Voordt, 2007). Woningcorporaties nemen steeds vaker als taak op zich eigenaar/ 
beheerder van maatschappelijk vastgoed. Onder maatschappelijk vastgoed valt onder 
andere de huisvesting van zorgbehoevenden . Indien het her te bestemmen gebouw door 
de nieuwe functie-invulling overeenkomsten vertoont met de doelstelling van een 
woningcorporatie kan deze eigenaar/ beheerder van het object worden. 

3. 6 Bestuurders: Rijk, provincie en gemeente 
Bestuurders/ overheden spelen een niet te onderschatten rol als toezichthouder op de 
kwaliteit in de gebouwde omgeving. Aangezien bij een herbestemmingproject sprake is 
van functieverandering van een gebouw is de rol van de bestuurder van doorslaggevend 
belang. Bestuurders moeten instemmen met het aanbrengen van een wijziging in het 
geldende bestemmingsplan en het verlenen van benodigde vergunningen . Bestuurders 
bepalen de ruimtelijke randvoorwaarden waarin is vastgelegd: hoe, wat en onder welke 
condities gebouwd mag worden (Hek, 2004). Bestuurders zijn onder te verdelen in 3 
verschillende lagen namelijk: het Rijk, de provincie en de gemeente. Het Rijk stelt het 
landelijke beleid op en zorgt voor de wet- en regelgeving onderverdeeld over de 
verschillende ministeries. Het Rijk stelt de ruimtelijke randvoorwaarden vast, wat er 
gebouwd mag worden en onder welke condities (overheid.nl). Een voorbeeld van 
opgestelde randvoorwaarden is het Bouwbesluit. De Rijksoverheid zorgt voor het landelijke 
beleid met betrekking tot monumenten en kan hierbij gebouwen aanduiden als 
rijksmonument. Wat de gevolgen zijn van een aanduiding als rijksmonument wordt verder 
behandeld in hoofdstuk 5.1.3 monumentstatus. 

De provincies voeren de taken uit waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein 
en vormen een bestuurslaag tussen het Rijk en de gemeenten. "De provincie is vaak een 
'gebiedsgerichte regisseur' en werkt nauw samen met andere overheden (njk, gemeenten, 
waterschappen), het bednjfsleven, organisaties en instellingen." (overheid. nl). De 
provincies zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het streekplan. In het streekplan 
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staat in hoofdlijnen waar huizen, kantoren, industrie, wegen eet. mogen komen en 
beschrijft wat er in de ruimte van een provincie mag gebeuren . Het streekplan moet 
passen binnen de kaders die het Rijk heeft opgesteld voor heel Nederland. Daarbij heeft de 
provincie een monumentenbeleid waarmee zij objecten, dorps- en stadsgezichten kan 
aanduiden als (provinciaal) monument (verder behandeld in hoofdstuk 5.1.3 
monumentstatus) . Voor (provinciale) monumenten zijn subsidies beschikbaar voor het in 
stand houden van door de provincie aangeduide monumenten (Schrieken, 2000). Een 
kanttekening kan worden geplaatst bij de beschikbaarheid van dergelijke subsidies voor de 
instandhouding van monumenten. Het kan vaak lang duren voordat er subsidies 
beschikbaar zijn. Daarbij lijkt het erop dat de overheid niet veel geld wil uitgeven aan 
subsidies voor cultureel erfgoed en deze subsidies zijn vaak niet toereikend om de (hoge) 
kosten van cultureel erfgoed te dragen (Buck Consultans, 2004) . 

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van structuur- en 
bestemmingsplannen met betrekking tot de invulling van de verschillende ruimten in de 
gemeente. In het gemeentelijke bestemmingsplan is bepaald wat de bestemming van 
verschillende gronden is (bijvoorbeeld: wonen, werken of winkels). Dit plan moet stroken 
met streekplannen die door de provincie zijn vastgesteld en met planologische 
kernbeslissingen die landelijk zijn vastgesteld (Putter, 2006). De houding van gemeentes 
in dit soort projecten is afhankelijk van de visie van de gemeente op cultuurhistorische- en 
ruimtelijke ontwikkelingen. Bestuurders kunnen een uiteenlopend beleid voeren wanneer 
het gaat om behoud van monumenten (Smits, 1999). "De praktijk leert dat veel 
bestuurders hun naam liever verbinden aan stedenbouwkundige en architectonische 
vernieuwing dan aan behoud van cultuurhistorisch erfgoed" (Buck Consultans, 2004 ) . De 
gemeente verbindt haar naam liever aan architectonische of bouwkundige vernieuwingen, 
zeker wanneer het religieuze erfgoed niet in handen is van de gemeente (Smits, 1999). 
Gemeenten kunnen een uiteenlopend beleid voeren wat herbestemming betreft en hebben 
vaak een minder actief beleid wanneer het gaat om behoud van religieus erfgoed door 
herbestemming. Noodzakelijke beleidsinstrumenten bij gemeenten als subsidieregelingen, 
beleid ten opzichte van wat wel/ niet te bewaren, ruimtelijk beleid en eventuele 
vrijstellingsregelingen ontbreken vaak en/ of zijn onduidelijk (Hek, 2004 ). Gemeenten 
hebben in veel gevallen niet de beschikking over deskundige ambtenaren op het gebied 
van erfgoed. Door het ontbreken van deskundigheid rondom erfgoed is het moeilijk een 
dergelijke complexe opgave aan te pakken. "In de praktijk blijkt dat gemeenten die 
beschikken over een actieve ambtenaar monumentenzorg tot zeer interessante 
oplossingen kunnen komen, terwijl dat niet het geval is waar een dergelijk ambtenaar 
ontbreekt" (Buck Consultans, 2004). Om tot herbestemming te komen moet er vanuit de 
gemeente de wil zijn een (beeldbepalend) gebouw te behouden en de beschikking zijn van 
adequate beleidsinstrumenten (Hek, 2004) 

Medewerking en regelgeving van de verschillende bestuurders is een van de kritische 
factoren bij herbestemming (Hek, 2004 ). Wanneer men wil overgaan tot herbestemming 
van religieus erfgoed moet men in het bezit zijn van alle benodigde vergunningen . Bij het 
gebrek aan medewerking kan er geen start worden gemaakt met de herbestemming . 
"Vereenvoudiging en verkorting van de procedures om bestemmingen te wijzigen, zouden 
een stimulans kunnen zijn voor herbestemming." (Hek, 2004 ). Wanneer bestuurders zich 
bewust zijn van het belang en mee willen werken aan herbestemming van religieus 
erfgoed kan dit tot interessante oplossingen leiden . Voor een ontwikkelaar is het daarom 
van belang dat deze een goede relatie met de (lokale) overheid heeft. 
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3. 7 Eigenaar 
Leegstand is voor een eigenaar niet prettig. Het pand genereert geen inkomsten en de 
vaste kosten lopen door. Het is belangrijk te weten of de eigenaar zich bewust is van het 
behouden van de betreffende religies erfgoed. Standpunten van eigenaren zijn 
uiteenlopend bij herbestemming van religieus erfgoed . In deze paragraaf wordt 
onderscheid gemaakt in katholieke kerken, protestantse kerken en kloosters . 

Katholieke kerk: 
Wanneer een parochie denkt dat het 
beter is om een kerk te sluiten zal deze 
voorstel doen bij het bisdom (zie figuur 
3.2 voor een weergave over de 
besluitvorming binnen het bisdom). Het 
bisdom beslist over het uiteindelijke lot 
van een leegstaande kerk. Bij 
overeenstemming tussen beide partijen 
zal worden bepaald hoe en onder welke 
voorwaarden de leegstaande kerk wordt 
afgestoten (Schrieken, 2007) . De twee 
belangrijkste criteria bij het afstoten van 
relig ieus erfgoed zijn de leeftijd en 
monumentstatus (hoofdstuk 5.1.3 
monumentstatus) van het gebouw. Door 
het ontbreken van een monumentstatus 
zijn het in de meeste gevallen de jongere 
kerken die worden afgestoten 

lntN Pa.rochi.~ l~ 
Vereniging llf'1l) 

1. C'ie.t1~; 

Parochiebe5!Uur 

Figuur 3.2: Beleidsvorming katholiek kerkbestuur 
(Schrieken, 2007) 

(Schoenmakers, 2005). Bisdommen en congregaties hebben het standpunt dat religieus 
erfgoed haar waardigheid moet behouden bij herbestemming (Smits, 1999) . In Nederland 
vallen kerkgebouwen onder het bestuur van een van de zeven bisdommen met aan het 
hoofd van ieder bisdom één bisschop. De zeven bisschoppen samen vormen de 
Nederlandse conferentie van bisschoppen die het beleid voeren en opstellen ten aanzien 
van de kerk (van der Vlist, 2004). Bij een conservatieve opstelling van een van de 
bisschoppen neemt de mogelijkheid tot herbestemming af. Vanuit het verleden zijn er 
voorbeelden van kerken waarin men uitgaansgelegenheden heeft gevestigd. Het bisdom 
ziet het vestigen van een uitgaansgelegenheid als afbraak aan de identiteit en als 
oneervolle herbestemming. 

Het Bisdom wil meemerken aan herbestemming, maar alleen onder bepaalde voorwaarden 
om zo te zorgen voor een waardige invulling. Een kettingbeding zorgt ervoor dat 
toekomstige invulling altijd in samenspraak gaat met het bisdom . Een kettingbeding is een 
verplichting/ voorwaarde die rust op de onroerend zaak en die de eigenaar verplicht is mee 
te nemen in opvolgende koopovereenkomst(en) (Kousemaeker, 2006). Een kettingbeding 
legt beperkingen op aan een toekomstige invulling omdat niet iedere functie goedkeuring 
krijgt van de opsteller van het kettingbeding (voorbeeld van een kettingbeding is 
opgenomen in bijlage 3). Het beleid dat wordt gehanteerd voor een nieuwe functie
invulling wordt opgesteld door het bisdom en opgevolgd door de lokale parochie. Het 
bisdom heeft een handreiking opgesteld voor de zorg van rooms-katholieke kerkgebouwen 
in: 'Kerkgebouwen en de voortgang van het pastoraat' (Schoenmakers, 2005). Hierin 
wordt geadviseerd bij mogelijke nieuwe functies waarover de lokale parochie mag 
beslissen. Beslissingen over een mogelijke nieuwe functie moeten altijd worden 
goedgekeurd door het bisdom . Herbestemming van kerken is mogelijk in een aantal 
gevallen: een nieuwe kerkelijke functie door een lid van de Raad van Kerken, 
herbestemming in culturele zin (bijvoorbeeld bibliotheek, museum, wijkcentrum of theater) 
en beperkte herbestemming door commerciële functies (bijvoorbeeld woningbouw of 
ateliers) (Schrieken, 2007). "Als problematisch worden door het bisdom ervaren: 
bestemmingen op het terrein van commercie (winkels), recreatie (sporthal, 
popmuziekcentrum) en horeca-voorzieningen" (Schoenmakers, 2005) . Vanuit het 
buitenland zijn recente voorbeelden van herbestemming bekend met commerciële functies 
(zoals horeca en winkels). Hieruit kan worden afgeleid dat de bisschoppen in Nederland 
een vrij conservatieve instelling hebben (van der Vlist, 2004). In figuur 3.3 zijn een drietal 
voorbeelden opgenomen over de terughoudende/ stugge houding van de Rooms-
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katholieke (R.K.) kerk in Nederland tegenover herbestemming. Bij goedkeuring tot 
verkoop door het bisdom moeten religieuze voorwerpen (torenkruis, altaar en beelden) 
zorgvuldig worden verwijderd. Muurschilderingen en ramen (glas in lood) blijven meestal 
behouden zodat "zij hun religieuze werk kunnen blijven doen" (Schoenmakers, 2005). Bij 
herbestemming van een kerk verdient het eveneens de voorkeur de naam 'kerk' niet 
langer te handhaven. 

Boudewijns, hoofd bouwbureau bisdom Den Bosch: 
'Liever één keer flink pijn dan altijd pijn omdat de kerk een verloederde nieuwe bestemming krijgt. ' 
(Schrieken, 2000). 

Klok, hoofd financieel beheer en bouwzaken van het bisdom Utrecht: 
'We hebben het moeilijk met het herbestemmen van kerken. Slechts enkele vormen van herbestemming 
zijn toegestaan. Zo mag de kerke worden verkocht aan een godsdienstig genootschap, maar niet aan de 
moslimgemeenschap. Daarnaast zijn commerciële herbeslemmingen uit dan boze. ' (Pollmann, 1995 in 
Vlist, 2004). 

J. Punt bisschop Haarlem: 
"Voor mij zijn er dan ook in principe slechts twee reële opties voor overtollige kerken : afbreken oj 
behouden als kerk, ook al is de religieuze functie beperkt of gecombineerd met enig waardig 
maatschappelijk gebruik. " (Borgermans, 2007). 

Figuur 3.3: Voorbeelden meningen Bisdom 

Protestantse kerk: 
Protestantse kerken in Nederland hebben een landelijk bestuur: de synode. Het beleid ten 
aanzien van de protestantse kerk wordt samengesteld door de kerkenraad. Wanneer een 
accommodatie niet meer voldoet aan het beleid (omdat het bijvoorbeeld te duur is, te 
groot of overtollig) en er geen opties zijn voor verbouw of medegebruik zal besloten 
moeten worden het af te stoten (Protestantse kerk, 2005). De uiteindelijke beslissing over 
het al dan niet verkopen/ afstoten van een protestantse kerk wordt beslist door de lokale 
kerkgemeente die in principe zelfstandig is. Protestantse kerken kunnen niet alleen 
eigendom zijn van de protestantse kerk, maar ook van de gemeente (lokale overheid). 
Monumentstatus van een protestantse kerk zal vaker voor belemmeringen kunnen zorgen 
dan veto's bij een nieuwe functie-invulling (verder uitgelegd in hoofdstuk 5.1.3 
monumentstatus). "Vooral bij niet-monumentale kerkgebouwen zal het zoeken van een 
geheel andere bestemming (herbestemming) of sloop aan de orde zijn . Veelal zal het 
overtollige kerkgebouw worden verkocht aan een commercieel geïnteresseerde partij, zoals 
een projectontwikkelaar." (Protestantse kerk, 2005). Protestantse kerkgenootschappen 
richten zich bij verkoop meer op het genereren van geld voor andere (kerkelijke) 
doeleinden, dan op functie-invulling bij herbestemming. 

Klooster: 
Doordat een klooster niet gewijd is (op de kapel na) wordt in eerste instantie 
herbestemming niet als afbraak gezien. Door coulante constructiematen en indeling is een 
klooster in tegenstelling tot een kerk gemakkelijker her te bestemmen (Smits, 1999). 
Gezien het verleden als seculiere woonfunctie is het in veel gevallen voor de handliggend 
dat er een nieuwe (niet seculiere) woonfunctie in komt. Het initiatief tot herbestemming 
van een klooster gebeurt in sommige gevallen wanneer het klooster nog in gebruik is. Het 
aantal gebruikers is in een dergelijk geval dusdanig teruggelopen dat een ontwikkelaar het 
idee kan opperen tot eventuele herbestemming. Besluitvorming bij verkoop van een 
klooster gaat op dezelfde wijze als van een Rooms-katholieke kerk (figuur 3.2). Bij 
verkoop van een klooster kan het bisdom eisen stellen aan mogelijke functie-invulling. Een 
ontwikkelaar zal de huidige gebruiker(s) en eigenaar moeten overtuigen van: een 
waardige invulling, belang van behoud en eventueel maatschappelijk belang bij de 
herbestemming. In de (gewijde) kapel zullen 'religieuze voorwerpen' (als relieken en 
beelden) moeten worden verwijderd. 
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3.8 Samenvattend 
In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat initiatief tot herbestemming in handen ligt bij 
een ontwikkelaar. Herbestemming van religieus erfgoed door een ontwikkelaar kan niet 
zonder medewerking van de overige actoren die stuk voor stuk andere belangen kunnen 
hebben. Het is essentieel dat bij de verschillende actoren draagvlak is en zij zich flexibel 
opstellen tegenover herbestemming. De grootste invloed op het resultaat bij 
herbestemming hebben bestuurders en de eigenaar van het gebouw. De bestuurders 
stellen de kaders waarbinnen de ontwikkelaar kan/ mag werken. Wanneer een 
ontwikkelaar wil starten met het herbestemmen van religieus erfgoed moet deze de 
goedkeuring van de (lokale) overheid hebben en in bezit zijn van de benodigde 
vergunningen. Er zijn vanuit de overheid subsidies beschikbaar voor behoud van erfgoed, 
maar deze zijn in de meeste gevallen niet toereikend. De eigenaar kan grote invloed 
hebben op de herbestemming, doordat deze voorwaarden kan stellen aan de verkoop van 
het gebouw. Wanneer men een nieuwe functie wil onderbrengen in religieus erfgoed zal 
dat vooral bij rooms-katholieke kerken en kloosters in samenspraak gaan met het bisdom. 
Het bisdom wil zorgdragen voor een waardige invulling en bepaalde functies weigeren bij 
herbestemming van een rooms-katholiek gebouw: 

• Geen verkoop aan een niet-christelijk genootschap (bijvoorbeeld Islamieten en 
sekten) 

• Mogelijke verkoop bij herbestemming in culturele zin (bijvoorbeeld een theater of 
bibliotheek) 

• Beperkte verkoop bij commerciële voorzieningen. Woningen en ateliers vallen 
binnen de mogelijkheden, maar commerciële voorzieningen in de vorm van horeca 
of een sporthal zijn uit den boze 

Bij een 'onwaardige' invulling wijkt het bisdom liever uit naar sloop dan herbestemming. 
Een kanttekening kan worden geplaatst bij de aanvraag van een sloopvergunning. Als de 
overheid het gebouw wil behouden kan deze sloop tegen gaan door geen sloopvergunning 
te verlenen of aanduiding van het gebouw als monument, waardoor sloop niet mogelijk is. 
Protestantse kerkgenootschappen zijn coulanter wanneer het gaat om een nieuwe functie
invulling en zullen zich meer richten op het genereren van financiële middelen. 

Belegger en woningcorporatie kunnen bij de realisatie van een project beide zorgen voor 
een gegarandeerde afzet, waardoor het leegstandsrisico afneemt. Architecten kunnen 
zorgen voor creatieve oplossingen die het mogelijk maken een nieuwe functie te creëren 
waarbij de oude zoveel mogelijk wordt behouden. Omwonenden kunnen opkomen voor 
"hun" gebouw waarbij dit zowel een positief als negatief effect kan hebben op het 
herbestemmingproces. Wanneer omwonenden negatief staan tegenover herbestemming, 
kunnen zij het project vertragen en zelfs stopzetten door allerlei bezwaarprocedures. 

In figuur 3.4 is de rol, het doel/ belang en de middelen van verschillende actoren bij 
herbestemming weergegeven (gebaseerd op de Wit, 2006) 

Actor Rol actor Doel/ belang actor Middelen actor 
Ontwikkelaar Initiator, financier, beslisser, Genereren van een positief Kennis, financiële 

beheerder, uitvoerder, rendement mlddelen en ervaring 
regisseur 

Omwonenden Inspreker Behoud van omgeving Inspraak, bezwaar- en 
beroepsprocedures 

Belegger Beheerder, financier Genereren van een positief Inspraak, kennis en 
rendement financiële middelen 

Architect Ontwerper Adviseren Inkomsten Kennis 
Woningcorporaties Beheerder Woningaanbod in de sociale Financiële middelen 

sector 
Bestuurders Toezichthouder, Binnen gestelde grenzen het Wet- en regelgeving 

kaderstellend, toetser, leefbaar en aantrekkelijk 
stimulator, beslisser, houden van een buurt 
mediator financier Inspreker 

Katholieke Inspreker, beslisser Waardige invulling van "hun" Verkoop afspraken 
eigenaar gebouw en daarmee behoud 

van reliqleus erfqoed 
Protestantse Inspreker, beslisser Waardige Invulling, Verkoop afspraken 
eiqenaar inkomsten genereren 

Figuur 3.4: Belangenkaart actoren bij herbestemming 
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4. Proces van herbestemming 
In dit hoofdstuk wordt het proces bij herbestemming van religieus erfgoed nader 
toegelicht. Er wordt gekeken naar de verschillende fases die voorkomen van begin tot eind 
bij herbestemming. Per fase wordt gekeken welke aspecten zich voor kunnen doen bij 
herbestemming van religieus erfgoed (bijvoorbeeld haalbaarheid, gebouwanalyse en 
functiekeuze). 

De analyse begint met een algemeen theoretische analyse van herbestemming. Hierbij 
wordt gekeken naar modellen die relevant kunnen zijn bij het inzichtelijk maken van het 
proces tot herbestemming van. religieus erfgoed. Daarna volgt een praktische analyse van 
specifieke modellen en praktijkervaringen bij herbestemming van religieus erfgoed. Na de 
analyse van praktische van theoretische modellen volgen persoonlijke opmerkingen (mits 
anders aangegeven met een bronvermelding) op de modellen. Tot slot worden de 
theoretische en praktische analyses met elkaar vergeleken om te bepalen welke zaken van 
belang zijn bij het herbestemmingproces van religieus erfgoed. Als resultaat van de 
procesanalyse wordt een voorlopig instrument opgesteld waarin onderwerpen worden 
ondergebracht die van belang zijn bij herbestemming van religieus erfgoed. Bij het 
opstellen van dit instrument wordt ervan uitgegaan dat een ontwikkelaar al in het bezit is 
van religieus erfgoed of op het punt staat dit aan te kopen. 

4. 1 Algemeen theoretische analyse herbestemmingproces 
In de theoretische analyse worden modellen onderzocht die als leidraad kunnen dienen bij 
herbestemming. Door de vele verschillende soorten gebouwen die bij herbestemming als 
uitgangspunt kunnen dienen is het bijna onmogelijk een blauwdruk te creëren voor het 
herbestemmingproces (Smits, 1999). Veel modellen zijn opgesteld voor een specifiek type 
gebouw. Door analyse van verschillende modellen kan worden bepaald welke fasen bij 
vrijwel ieder her te bestemmen project moet worden doorlopen. De relevantie en stappen 
die in de modellen voorkomen helpen randvoorwaarden te scheppen voor het te 
ontwikkelen instrument tot herbestemming van religieus erfgoed. De analyse van 
fasemodellen bestaat uit een korte introductie, een schematische weergave en beknopte 
uitleg over de werkwijze van het model. 

Fasemodel Oskam en Krabbe 
Het fasemodel van Os kam & Krabbe ( 1985) wordt onderverdeeld in vier fases en is een 
algemeen model (niet opgesteld voor herbestemming van een specifiek type gebouw; 
figuur 4.1). 

Fasemodel Oskam en Krabbe 
1 Analysefase 
2 Modelfase 
3 Herbestemminqsplanfase 
4 Uitwerkinqs- en planfase 

Figuur 4.1: Fasemodel (Os kam & Krabbe, 1985) 

De analysefase bestaat uit drie onderdelen: te beginnen met een wensenanalyse 
vervolgens een waardeanalyse en tot slot een analyse van de gebruiksmogelijkheden. De 
wensenanalyse bestaat uit een onderzoek naar de ideeën en plannen voor een mogelijke 
herbestemming van het gebouw vanuit het oogpunt van de initiatiefnemer. Doormiddel 
van een wensenanalyse kan een initiatiefnemer analyseren welke nieuwe functie-invulling 
door de eigenaar en overheid als wenselijk wordt gezien. Informatie met betrekking tot het 
analyseren van de wensen gebeurt aan de hand van beschikbare schriftelijke materialen 
(kranten, nota's, rapporten, plannen en normen) en kan zo nodig worden aangevuld met 
mondelinge informatie bij betrokkenen. 
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Via een waardeanalyse worden verschillende waarden vastgesteld om de kwaliteiten van 
het bestaande gebouw in kaart te kunnen brengen en gaat in op: 

• Historische waarde: hierbij moet de gebruiker vaststellen of het gebouw een 
bepaalde waarde/ betekenis heeft waardoor het kan worden gezien als een 
bijzonder of markant gebouw. Informatie wat betreft de historische waarde kan 
worden verkregen bij de overheid. 

• Stedenbouwkundige waarde: stel vast of het gebouw en het omliggende terrein 
beeldbepalend is in relatie tot de omgeving van het gebouw (draag het gebouw bij 
aan de identiteit van de plek). 

• Geluidstechnische waarde: voldoet het gebouw aan de geluidseisen gesteld in het 
bouwbesluit bij een opvolgende functie-invulling. 

• Architectonische waarde: stel als initiatiefnemer vast wat de waardevolle 
elementen van het gebouw zijn door tekeningen en/ of beoordeling ter plaatse. 

• Bouwtechnische waarde: stel vast wat de staat en kwaliteit is van de bouwkundige 
constructie. 

• Energetische waarde: stel het energieverbruik van het gebouw vast om te 
beoordelen of er voorzieningen moeten worden getroffen het energieverbruik te 
verminderen. 

• Grondekonomische waarde: stel belemmering van de betreffende locatie vast. 
Bijvoorbeeld de ligging ten opzichte van voorzieningen, beschermd gebied en 
bestemmingsplan. 

Analyse van de gebruiksmogelijkheden wordt gebruikt om de resultaten van de waarde- en 
wensenanalyse naast elkaar te leggen en mogelijkheden te toetsen op geschiktheid voor 
herbestemming (Krabbe & Oskam, 1985). Als grondlegger voor het toetsten van de 
geschiktheid wordt gebruik gemaakt van het programma van eisen (PVE). In het PVE zijn 
eisen vastgelegd waaraan een opdrachtgever of initiatiefnemer wil dat het gebouw na 
herbestemming voldoet. Het beoordelen van de gebruiksmogelijkheden is afhankelijk van 
de kijk die de initiatiefnemer heeft op de herbestemming. 

Om te komen tot geschikte herbestemmingvoorstellen worden in de modelfase modellen/ 
plannen gesimuleerd, die zijn voortgekomen uit de opgestelde uitgangspunten in de 
analysefase. Het doel van de modelfase is met een zo breed mogelijk aantal (geschikte) 
voorstellen te komen voor herbestemming. In de herbestemmingsplanfase zal na het in 
kaart brengen van verschillende herbestemmingvoorstellen een keuze worden gemaakt 
voor een specifiek plan op basis van persoonlijk inzicht. Het verkozen plan wordt 
geanalyseerd op knelpunten en bijbehorende oplossingen waaruit voorwaarden worden 
opgesteld ten behoeve van de planuitwerking (Geijn, 2007): 

• Juridische problemen: onvoldoende sturingsmogelijkheden en voorschiften per 
functie 

• Milieu problemen: hinderlijkheid van omliggende bedrijven 
• Financiële problemen: bouwkosten, grondkosten en verstrekking van subsidies 
• Beheers- en eigendomproblemen: beheervorm van het gebouw 
• Concurrentie probleem: problemen met betrekking tot de woningvoorraad en 

concurrentievervalsing 

Als laatste fase volgt de uitwerkings- en planfase waarin het gekozen plan wordt 
uitgewerkt en alle maatregelen worden getroffen om de herbestemming te kunnen 
realiseren (bijvoorbeeld tekeningen en aanvraag van vergunningen). 

Opmerkingen: Het model van Oskam en Krabbe (1985) is een voorbeeld van de fases die 
zich voordoen tijdens het proces van herbestemming. Het model geeft aan dat er tijdens 
de analyse in tegenstelling tot bij nieuwbouw gekeken moet worden naar randvoorwaarden 
die het bestaande gebouw met zich mee brengt. Door het in kaart brengen van de 
randvoorwaarden kan de initiatiefnemer bepalen wat de mogelijkheden zijn voor een 
volgende functie-invulling. Randvoorwaarden opstellen heeft als voordeel dat de gebruiker 
niet iedere mogelijkheid hoeft te onderzoeken, omdat bepaalde functies die niet voldoen 
aan de gestelde voorwaarden op voorhand afvallen. Stappen 3 en 4 komen overeen met 
de reguliere ontwikkeling van een vastgoed object (Geijn, 2007). Herbestemming kan voor 
een ontwikkelaar een complex proces zijn en een op te stellen instrument zal problemen/ 
oplossingen moeten geven die herbestemming mogelijk kunnen maken. Het model kijkt 
niet naar specifieke zaken en geeft alleen de te volgen weg. Het is geen exacte 
bewegwijzering. 
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KUN stappenplan 
Het KUN stappenplan is opgesteld voor de herbestemming van grote monumenten (Smits, 
1999). Het KUN stappenplan is verdeeld over 10 stappen (zie figuur 4.2) waarvan de 
hoofdvragen worden beantwoord door verschillende open deelvragen (niet weergegeven in 
figuur 4.2). Het stappenplan richt zich op het gedetailleerd in stappen opdelen van het 
gehele herbestemmingproces voor iedere initiatiefnemer. 

KUN Stappenplan 
Stap 1 Inventarisatie van leegstand 
Stap 2 Initiatief tot herbestemming 
Stap 3 Strategieontwikkeling voor herbestemming 
Stap 4 Onderzoek naar het monument en zijn omgeving 
Stap 5 Planontwikkeling en haalbaarheidsonderzoek van de herbestemminq 
Stap 6 Financiering van het herbestemmingplan 
Stap 7 Bouwplan voor de herbestemming 
Stap 8 Goedkeuring van het bouwplan 
Stap 9 Uitvoering van het bouwplan 
Stap 10 Beheer en exploitatie van het monument 

Figuur 4.2: KUN Stappenplan (Smits, 1999) 

Er bestaat geen officiële registratie voor de leegstand van monumenten (Smits, 1999). 
Stap 1 zal dienen om leegstaande of leegkomende panden in kaart te brengen. Na 
inventarisatie van leegstand kan een beleid worden opgesteld om leegstand op te lossen. 
Iedere herbestemming begint met het initiatief van een partij of persoon. In stap 2 wordt 
de positie bepaald van de initiatiefnemer zodat deze zijn strategie kan bepalen ten 
opzichte van andere betrokken partijen en hierop zijn invloed kan uitoefenen. Stap 2 gaat 
verder in op de manier en het tijdstip waarop het initiatief tot herbestemming in de media 
kan/ moet worden gezet. Het stappenplan wil via de media de herbestemming op een 
positieve manier naar buiten brengen om verscheidene (potentiële) betrokkenen warm te 
maken voor herbestemming . Stap 2 loopt gelijk met stap 3 die verder ingaat op het kiezen 
van een strategie die kan leiden tot (succesvolle) herbestemming. Het stappenplan geeft in 
stap 3 aan dat een initiatiefnemer zich op een positieve en duidelijke manier moet 
profileren bij de verschillende mede- en tegenstanders om een breed(er) draagvlak te 
creëren voor herbestemming. Draagvlak en kennis van mede- en tegenstanders moet 
ervoor zorgen dat een initiatiefnemer niet in een vergevorderd stadium op verzet stuit en 
is bedoeld om problemen op voorhand te beperken/ voorkomen. 
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Voor een initiatiefnemer is het van belang te weten waar hij over praat. Stap 4 probeert 
het monument en zijn omgeving inzichtelijk te maken. In stap 4 wordt ingegaan op 
aspecten die betrekking hebben op bouwkundige, juridische, planologische, 
architectonische, liggings-en functiemobiliteits aspecten: 

• Bouwkundig: wat zijn de eigenschappen van de draagconstructie? Wat is de leeftijd 
en onderhoudsstaat van het gebouw? Is er een sloopvergunning aangevraagd? 

• Juridisch: Wie is de eigenaar? Rusten er zakelijke rechten en/ of 
erfdienstbaarheden op de onroerende zaak? Is het een monument (zo ja, op welke 
onderdelen is het gevestigd)? Heeft het pand financiële schulden? Is het een 
beeldbepalend pand? 

• Planologisch: wat is de functietoewijzing voor de locatie in het bestemmingsplan 
(komt de nieuwe functie-invulling overeen met het idee van de gemeente van de 
functie op de betreffende locatie) en kan het bestemmingsplan eventueel worden 
gewijzigd? Zijn er plannen vanuit de gemeente voor het gebied? Zijn er 
beperkingen voor het toevoegen van bepaalde functies? 

• Architectonisch: wie is de architect en heeft hij nog meer (kenmerkende) 
gebouwen ontworpen? Als het geen monument is kan het voor een 
monumentstatus in aanmerking komen (een monumentstatus legt beperkingen op 
aan het eventueel wijzigen van het uiterlijk)? 

• Ligging: waar ligt het monument (binnenstedelijk, randgebied, dorp etc.)? Wat is 
de ligging ten opzichte van openbaarvervoer (OV) en autowegen? Wat is het 
karakter van de nabije omgeving/ bebouwing (historische binnenstad, villawijk, 
winkelcentrum etc.)? Welke functies zouden op de locatie kunnen passen? Welke 
ingrepen moeten er worden gedaan om een bepaalde functie in het gebouw op te 
nemen? 

• Functiemobiliteit: wat is de eerste gedachte voor een nieuwe bestemming? Zijn er 
meerdere mogelijke functie-invullingen? Is het zinvol onderzoek te doen naar 
meerdere mogelijkheden? 

Wanneer het monument inzichtelijk is gemaakt kan worden overgegaan tot de 
planontwikkeling en het financieel haalbaarheidsonderzoek van het te herbestemmen 
monument in stap 5. In de planontwikkeling wordt het programma van eisen (PVE) voor 
een nieuw in te vullen functie door de initiatiefnemer vastgelegd. In het PVE worden de 
zaken opgenomen met betrekking tot de activiteiten die mogelijk moeten zijn, het aantal 
te ontwikkelen ruimten, het voorzieningsniveau van de verschillende ruimten en wenselijke 
relaties tussen de ruimten en activiteiten. Om te toetsen of de gekozen functie-invulling 
realistisch is zal voornamelijk worden gekeken of het plan financieel haalbaar is door te 
analyseren wat de kosten van de herbestemming kunnen zijn. 

In stap 6 wordt ingegaan op het vinden van financieringsmogelijkheden om het project te 
kunnen realiseren: 

• Zijn er partijen die de herbestemming mede kunnen financieren? 
• Wat is een geschikte financiële constructie (hypotheek, manier van aflossing eet.)? 
• Hoe ziet het financiële plan eruit (hoe wordt het gefinancierd, wat zijn de risico's 

en kunnen kostenposten worden verlaagd)? 
• Is er de mogelijkheid op financiële steun vanuit fondsen of subsidies? 

Om de vereiste vergunningen aan te kunnen vragen moet het bouwplan indieningklaar 
worden voorbereid. In Stap 7 komen de aspecten aan bod die nodig zijn voor het indienen 
van het bouwplan waarbij wordt gekeken of een monumentvergunning benodigd is, het 
plan voldoet aan de eisen vanuit het bouwbesluit (zaken betreffende het bouwbesluit 
worden verder behandeld in hoofdstuk 5.1.3) en of het past binnen het vigerende 
bestemmingsplan. 

29 Mies Verkui]lerl 



Herbestern r111 nq relig1eus erfgoed 

In stap 8 wordt aangegeven hoe en waar een initiatiefnemer het plan moet indienen om 
goedkeuring voor het herbestemmingplan te verkrijgen. Bij goedkeuring van het bouwplan 
kan de initiatiefnemer maatregelen treffen om over te gaan tot de feitelijke uitvoering van 
het plan in stap 9. Te treffen maatregelen vertalen zich in het benaderen van een 
aannemer die de bouw realiseert en aandachtspunten waarvoor men waakzaam moet zijn 
tijdens de bouw. In de laatste stap (stap 10) wordt gekeken hoe en vooral wie het 
herbestemde monument gaat beheren en exploiteren om ervoor te zorgen dat het gebouw 
gebruikt wordt en zichzelf in stand kan houden. 

Opmerkingen: In tegenstelling tot het model Oskam & Krabbe (1985) gaat het nu over 
herbestemming van monumenten (opmerkelijk is wel dat in het stappenplan de vraag 
wordt gesteld of het een monument is). Specifieke aspecten die van toepassing zijn bij 
herbestemming van monumenten komen in het KUN Stappenplan aan bod. Het is 
belangrijk dat een instrument niet veel of liever geen zaken aan de verbeelding van de 
gebruiker overlaat en uitsluitsel geeft bij een bepaalde invulling. Wanneer een gebruiker 
niet weet welke vergunning(en) nodig zijn voor herbestemming kan dit nadelig zijn. Het 
kan een initiatiefnemer (veel) tijd en geld kosten om in een vergevorderd stadium alsnog 
een vergunning aan te moeten vragen. Open vragen in een model laten veel tot de 
verbeelding van de gebruiker over waardoor de analyses niet altijd volledig zullen zijn en 
de gebruiker uiteindelijk voor "verrassingen" kan komen staan. Vragen die in het 
stappenplan gesteld worden geven niet aan waar/ in welke richting de gebruiker moet 
zoeken naar informatie en vooral wat moet de gebruiker doen met de gevonden 
informatie? Bij de antwoorden die een gebruiker geeft op de vragen wordt niet aangegeven 
of het positief of negatief van invloed op de herbestemming is. 

Bij beschouwing van het model kan worden gesteld dat een nieuwe functie-invulling 
(financieel) haalbaar moet zijn en binnen bepaalde randvoorwaarden vanuit verschillende 
betrokken partijen moet passen. Een nieuwe functie-invulling kan nog zo mooi zijn, maar 
als die niet gewenst is heeft een initiatiefnemer daar niets aan. Vragen die ingaan op 
eventuele randvoorwaarden en financiële haalbaarheid/ exploitatie volgen elkaar niet op en 
leggen zelden een link naar elkaar, waardoor een gebruiker zaken over het hoofd kan zien. 

De laatste drie stappen komen sterk overeen met de werkzaamheden bij nieuwbouw 
projectontwikkeling (Geijn, 2007). Het laatste deel wordt als minder van belang gezien 
voor het onderzoek, omdat een ontwikkelaar meestal wel op de hoogte is over hoe en 
waar hij een bouwvergunning moet indienen. In het te ontwikkelen instrument -resultaat 
van dit onderzoek- worden vooral zaken die anders zijn dan bij nieuwbouw van belang 
geacht. 

Uit hoofdstuk 3 Actoren is gebleken dat verschillende betrokken partijen herbestemming 
kunnen vertragen of zelfs stopzetten. Goede (eventuele) oplossingen worden gegeven in 
het KUN stappenplan. Door het inventariseren van voor- en tegenstanders en het creëren 
van draagvlak bij de verschillende betrokken parijen kan weerstand ten opzichte van 
herbestemming worden beperkt/ voorkomen. Door eventuele (toekomstige) problemen te 
beperken kan een initiatiefnemer voorkomen dat hij achter de feiten aanloopt. 

Een uitkomst om het herbestemmingproces van religieus erfgoed overzichtelijk/ 
gemakkelijk(er) te maken is een checklist of beslissingsboom die problemen/ 
belemmeringen inkadert en oplossingen geeft. Door het inkaderen van problemen en 
beperkingen kunnen bepaalde functie-invullingen bij herbestemming uitgesloten worden. 
Een op te stellen instrument moet de herbestemming richting geven en beslissingen 
onderbouwen om de gebruiker op een gestructureerde wijze te leiden naar een succesvolle 
herbestemming. 
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Herbeslemmingswijzer 
Met de Herbestemmingswijzer (Hek, 2004) kan in een vroeg stadium worden gezocht naar 
een onderbouwde functie-invulling bij herbestemming van een leegstaand gebouw. De 
verschillende fases van de Herbestemmingswijzer zijn schematisch weergeven in figuur 
4.3. Het instrument geeft niet zozeer een leidraad voor het totale herbestemmingproces, 
maar richt zich op de analysefase bij herbestemming van een gebouw. 

Herbeslemmingswijzer 
Fase 1: Functieselectie 
Fase 2: Functiecombinatie 
Fase 3: Vlekkenplan 
Fase 4: Financiële toets 

Figuur 4.3: Herbestemmingwijzer (Hek,2004) 

In de eerste fase "functieselectie" wordt uit een lijst van verschillende functie-invullingen 
gezocht naar een passende invulling voor het eventueel te herbestemmen gebouw. Fase 1 
bestaat uit drie stappen in de eerste stap wordt door een stelling met ja of nee te 
beantwoorden de infrastructuur, kavel en situatie getoetst. Door de eerste stap kan 
worden bepaald welke functies eventueel geschikt zijn voor de locatie van het te 
herbestemmen gebouw. De stellingen die beantwoord moeten worden zijn: 

• Zijn de vereiste vervoersstromen voor de functie-invulling aanwezig (wegen, 
spoor, waterwegen en lucht)? Wanneer een nieuwe functie behoefte heeft aan 
water (een kanaal) en dit is niet aanwezig dan kan deze functie worden 
uitgesloten. 

• Past de nieuwe functie op de kavel? Wanneer de kavel een bepaald oppervlak heeft 
en een eventuele functie meer ruimte vereist kan deze betreffende functie worden 
uitgesloten. 

• Past de nieuwe functie-invulling binnen de omringende gebouwen? Niet iedere 
functie zal op iedere locatie als wenselijk worden gezien bijvoorbeeld woningen in 
een zwaar industrie gebied zullen niet snel de voorkeur genieten (van der Voordt, 
2007) 

Bij een negatieve beoordeling van een of meerdere van de drie beoordelingsaspecten 
worden de betreffende functies niet meegenomen in de vervolgstappen. Het succes van de 
herbestemming hangt op de eerste plaats af van een goede inpassing van een functie(s) 
die passend is op een bepaalde locatie (Hek, 2004). In de tweede stap van fase 1 worden 
de functies die als geschikt worden geacht voor de betreffende locatie aan een 
haalbaarheidstaets onderworpen. De haalbaarheid van een functie-invulling wordt getoetst 
door een waardering van 1 (ongeschikt) tot 5 (geschikt) te geven aan: 

• Financiële haalbaarheid 
i. Bouwkosten: de hoogte van de bouwkosten per m 2 Bruto 

Vloeroppervlak (BVO) bepaalt het niveau van de waardering 
ii. Exploitatiekosten: Kosten voor de instandhouding/ runnen van het 

herbestemde gebouw per m 2 BVO bepaalt het niveau van de 
waardering 

iii. Huuropbrengsten: inkomsten uit huur m 2 BVO bepaalt het niveau 
van de waardering 

• Maatschappelijke haalbaarheid 
i. Verblijfsduur: de verwachte verblijfsduur van een functie 

uitgedrukt in jaartallen bepaalt het niveau van de waardering 
ii. Buurtgebruik: beoordeling van het gebruik van een nieuwe functie 

door omringende bewoners beoordeelt het niveau van de 
waardering 

iii. Aanwezigheid functie: de aanwezigheid van soortgelijke functies in 
de nabije omgeving bepaalt of er behoefte is aan een invulling en 
bepaalt het niveau van de waardering 
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• Technische haalbaarheid 
i. Aanpassingen: het beoordelen van het aantal handelingen dat 

nodig is om een functie in te passen in het bestaande gebouw geeft 
een positieve of negatieve waardering 

i i. Belasting: het beoordelen van de vloerbelasting door een nieuwe 
functie geeft aan of er (veel) wijzigingen aan de draagconstructie 
moeten komen 

iii. Installaties: (her)gebruik van installaties kan positief zijn en de 
mate waarin hergebruik van installaties mogelijk is bepaalt het 
niveau van de waardering 

• Procedurele haalbaarheid 
i. Weerstand bewoners: beoordelen of omwonenden bezwaar 

kunnen/ willen indienen wat het herbestemmingproces kan 
vertragen of stopzetten 

ii. Bestemmingsplan: kijk of een nieuwe functie voldoet of wijzigingen 
zijn toegestaan in het bestemmingsplan 

iii. Bouw- en regelgeving: hierin wordt beoordeeld op een nieuwe 
functie in het bestaande gebouw kan voldoen aan de geldende wet
en regelgeving 

Doordat de waardering wordt aangegeven in scores van 1 t/m 5 kunnen de waarden 
worden opgeteld tot een totaalscore per functie-invulling. De hoogte van de scores bepaalt 
of een functie geschikt is voor eventuele herbestemming. In de derde, tevens laatste stap 
van de eerste fase worden de grove functies uit de eerste 2 stappen opgedeeld in fijnere 
functies. Bijvoorbeeld bij een functiegroep winkels wordt deze opgedeeld in warenhuizen, 
kleding, huishoudelijke artikelen, snoepwinkels, levensmiddelen enz. De fijnere functies 
worden onderworpen aan dezelfde haalbaarheidstaets als in de tweede fase om te bepalen 
wat de score en geschiktheid van een (fijne) functie-invulling tot herbestemming is. 

In fase 2 gaat de gebruiker verder met het positioneren van verschillende positief 
beoordeelde functies binnen het te herbestemmen gebouw in de functiecombinatie. In stap 
4 wordt gekeken of positief beoordeelde functies uit de eerste fase mogelijk bij elkaar 
kunnen worden ondergebracht en geen hinder van elkaar ondervinden. Het beoordelen van 
de functiecombinatie gebeurt door een positieve, neutrale of negatieve toekenning aan het 
aspect te geven: 

• Ondersteuning bedrijfsproces: kijk of functies van elkaar afhankelijk zijn, 
ondersteunen de functies elkaars proces of kunnen ze onmogelijk gecombineerd 
worden. 

• Ondervinden van overlast: veroorzaakt een van de functies ten opzichte van de 
ander overlast in de vorm van geluid, vervoersstromen en stank 

• Visuele hinder: kijk of functie-invullingen hinder van elkaar kunnen ondervinden 
door de manier waarop zij zich presenteren. Bijvoorbeeld een bordeel in 
combinatie met een basisschool zal over het algemeen niet als wenselijk worden 
gezien. 

Als resultaat van de vierde stap in fase 2 kan worden afgeleid of en zo ja welke 
combinaties zinvol blijken te zijn bij een nieuwe functie-invulling. In stap 5 van de tweede 
fase wordt uit de verschillende functiecombinaties uit stap 4 gekozen, welke 
functiecombinatie gehanteerd wordt voor de invulling van het gebouw. Het resultaat van 
stap 5 is een concept op grond van de bepaling van onderlinge relaties bij gecombineerde 
functies. De onderlinge relaties kunnen afhankelijk van de manier waarop de gebruiker het 
naar andere partijen wil presenteren op verschillende manieren worden weergegeven. De 
presentatie van de positionering van de functies in het gebouw kan bestaan uit een 
doorsnede of plattegrond met daarin aangegeven welke functie(s) in de verschillende 
ruimtes komen. 
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In fase 3 dient een vlekkenplan voor het maken van een schematisch ontwerp van de in te 
vullen functie . De derde fase gaat verder in stap 7 met als titel Indelingsvariant. 
Functiecombinaties opgesteld in de tweede fase worden gebruikt om m 2 verdelingen aan 
te geven en het positioneren van verschillende indelingsvarianten binnen het te 
herbestemmen gebouw. Door de verschillende indelingsvarianten kunnen de grootte en de 
vorm van de te realiseren functies worden bepaald in de plattegrond(en). 

In fase 4 "Financiële toets" wordt door een integrale kostenbenadering de haalbaarheid 
van de herbestemming berekend. Kosten die moeten worden gemaakt voor de invulling 
van een bepaalde functie worden bepaald aan de hand van kengetallen per m 2 . Kosten 
worden afgezet tegen (verwachte) inkomsten die een bepaalde invulling kan generen over 
een te verwachten exploitatieperiode met als resultaat de opbrengsten van de betreffende 
invulling. De opbrengsten kunnen worden vergeleken met het beoogde rendement om te 
kijken of er wordt voldaan aan de gestelde haalbaarheidseis door de gebruiker van het 
instrument. Andersom is het mogelijk vanuit het beoogde rendement te bepalen wat de 
huurprijs dient te worden om het rendement te behalen (Hek, 2004) 

Opmerkingen: In tegenstelling tot de open vragen in het KUN stappenplan worden de 
vragen tot stap vier (analyse gebouw, locatie en grove functie-invulling) in de 
Herbestemmingswijzer beantwoord met een aantal meerkeuzevragen. Door de beoordeling 
van het gebouw aan de hand van meerkeuzevragen worden de verschillende aspecten niet 
aan de verbeelding van de gebruiker overgelaten. De Herbestemmingswijzer richt zich 
vooral op het vinden en combineren van functies van een te herbestemmen gebouw. 

Het nadeel bij de functiekeuze en functiecombinatie is dat deze stap geen rekening houdt 
met een al dan niet wenselijke functie-invulling. Uit hoofdstuk 3 Actoren is gebleken dat 
partijen als gemeente, eigenaar en omwonenden bepaalde functie - invullingen uitsluiten 
wat beperkingen geeft. Beperkingen bij een nieuwe functie-invulling dienen te worden 
meegenomen bij de analyse om randvoorwaarden te kunnen scheppen voor een nieuwe 
functie-invulling. Randvoorwaarden in een te ontwikkelen instrument kunnen "onnodige" 
werkzaamheden voorkomen. 

Een aantal aspecten kunnen de herbestemming sterk belemmeren of zelfs stopzetten. Een 
voorbeeld hiervan is het bestemmingsplan (Voor uitleg over het bestemmingsplan zie 
hoofdstuk 5.1.3) dat opgesteld is door de gemeente en aangeeft welke functie
invulling(en) is toegestaan voor een bepaalde locatie. Wanneer een nieuwe functie
invulling niet in het bestemmingsplan past moet de gemeente medewerking verlenen tot 
vrijstelling voor een nieuwe functie, omdat anders het plan van de gemeente niet 
gerealiseerd mag worden. De Herbestemmingswijzer kent bij de beoordeling van het 
bestemmingsplan een puntentelling toe die bij een negatieve beoordeling van dit 
(doorslaggevende) criterium tot herbestemming de gebruiker toch door kan laten gaan 
met alle gevolgen van dien. Een manier om een gebruiker te behouden voor onuitvoerbare 
herbestemming is het het opstellen van (doorslaggevende) randvoorwaarden . Wanneer 
niet wordt voldaan aan een (doorslaggevend) criterium komt de mogelijkheid tot 
herbestemming te vervallen en is het doorwerken van het complete model overbodig . 

De Herbestemmingswijzer richt zich op het inpassen en plaatsen van meerdere functies 
wat niet altijd het geval hoeft te zijn. Een ontwikkelaar bepaald meestal welke functie(s) 
wordt geplaatst in het te herbestemmen gebouw en laat het afstemmen/ positioneren van 
de functies in het gebouw over aan een architect. Het instrument als resultaat van dit 
onderzoek richt zich op de mogelijkheid tot herbestemming van een religieus gebouw en 
niet op de concrete uitwerking van het gebouw (zoals positionering van natte cellen). 

In tegenstelling tot de twee vorige modellen (Oskam & Krabbe en het KUN stappenplan) 
wordt in de Herbestemmingswijzer de aandacht gevestigd op de analyse en beoordeling 
van een leegstaand gebouw en niet op het hele herbestemmingproces. Het model 
benadrukt hoe belangrijk het is om te kijken naar de aanwezigheid van een rendabele en 
mogelijke functie-invulling voor een leegstaand gebouw. 
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Transformatiepotentiemeter 
In figuur 4.4 is een stappenplan weergeven tot de herbestemm ing van kantoren naar 
woningen: de Transformatiepotentiemeter (van der Voordt, 2007). De stappen 
weergegeven in figuur 4.4 worden beantwoord met verschillende checklisten die 
gedetailleerd op de materie ingaan . 

Transformatiepotentiemeter 
Stap Actie Niveau Resultaat 
0 Inventarisatie marktaanbod Voorraad Inzicht waar leegstaande kantoren staan 

leeqstaande kantoren 
1 Eerste verkenning beoordel ing Locatie Snelle selectie van kantoren; wel of niet 

qebouw met vetocriteria Gebouw qeschikt voor nader onderzoek 
2 Haalbaarheidsscan beoordel ing Locatie Oordeel over de transformatiepotentie van een 

qebouw met qraduele criteria Gebouw kantoorgebouw 
3 Bepaling transformatieklasse Locatie Transformatieklasse van kantoorgebouw 

Gebouw transformatiepotentie van gebouw 
4 Scan financiële haalbaarheid Gebouw Inzicht in financiële haalbaarheid, kosten 

baten analyse 
5 Checklist risico's planvorming Locatie transformatieplan 

Gebouw 

Figuur 4.4: Transformatiepotentiemeter (Van der Voordt, 2007) 

Bij de Transformatiepotentiemeter wordt in de eerste stap (stap 0) gekeken naar het 
aanbod van leegstaande kantoren in een bepaalde gemeente doormiddel van 
makelaarsgegevens, literatuur en observaties door de gebruiker van de 
Transformatiepotentiemeter. In de tweede stap (stap 1) worden aspecten beantwoord door 
ja/ nee vragen om te bepalen of de mogelijkheid tot herbestemming van kantoren naar 
woningen aanwezig is. Aspecten die worden gezien als doorslaggevende factoren bij 
herbestemming van kantoren naar woningen zijn (van der Voordt, 2007): 

• Markt: 
o Is er vraag naar woningen in de betreffende gemeente? 

• Locatie: 
o Laat het bestemmingsplan wijzigingen toe? 
o Is er ernstig gevaar voor de volksgezondheid (milieu, lawaai, stank)? 

• Gebouw: 
o Is de vrije plafondhoogte > 2.60 meter? 

• Organisatie: 
o Is er een enthousiaste initiatiefnemer? 
o Kan worden voldaan aan eisen ten aanzien van regio/ locatie/ 

bereikbaarheid? 
o Kan worden voldaan aan eisen ten aanzien van gebouw/ grootte/ 

uitstraling? 
o Wil de eigenaar het pand verkopen? 

Als de uitkomst van de tweede stap negatief is betekent dit dat de mogelijkheid tot 
herbestemming komt te vervallen en is verder onderzoek niet meer nodig. 
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De derde stap (stap 2) is een vervolg op de voorgaande stap, waarbij men dieper ingaat 
op de beoordeling van het kantoor. Het positief of negatief beoordelen van het 
kantoorpand is mede afhankelijk van de toekomstige invulling (senioren hebben immers 
andere woonwensen dan starters). Het beoordelen van de geschiktheid tot herbestemming 
van kantoren naar woningen gebeurt aan de hand van ja/ nee vragen over de volgende 
aspecten (van der Voordt, 2007): 

• Functioneel: 
o Beoordeling stedelijke ligging (afgelegen, bezonning en uitzicht) 
o Beoordeling afstand en kwaliteit van voorzieningen (winkels, horeca, sport 

enz.) 
o Beoordeling bereikbaarheid openbaar vervoer (OV) (afstand tot station en 

halte) 
o Beoordeling bereikbaarheid met de auto en parkeerplaatsen 
o Zijn er mogelijkheden om het pand uit te breiden (horizontaal, kelder, 

optoppen)? 
o Is het recentelijk gebouwd of gerenoveerd? 
o Staat het kantoor gedeeltelijk leeg en wat is de duur van de leegstand? 
o Zijn nieuwe wooneenheden inpasbaar voor lokale doelgroepen? 

• Technisch: 
o Voldoet het casco aan bepaalde (voor woningen) gangbare maten? 
o Is de draagconstructie in goede staat? 
o Is er veel achterstallig onderhoud? 
o Is er een goede bruikbaarheid van de gevelopeningen? 
o Is er de beschikking over voldoende leidingschachten? 

• Cultureel: 
o Wat is de representativiteit van de omgeving (buurtgroen, levendigheid 

omgeving, reputatie van de buurt)? 
o Er is goede ontsluiting in het gebouw (entree/ liften/ trappen)? 
o Is het gebouw herkenbaar en kan voldoende woonidentiteit worden 

gerealiseerd? 
• Juridisch: 

o Geluidsbelasting op de gevel van het kantoorpand groter dan 50 dB? 
o Bouwbesluiteisen (aanwezigheid lift, trappenhuizen en afstand tot trap en 

lift) 
o Milieu (aanwezigheid gevaarlijke stoffen, geluid- en thermische isolatie en 

daglichttoetreding) 

In de vierde stap (stap 3) wordt de balans van voorgaande stappen opgemaakt door 
optelling van scores die per met "ja" beantwoord onderdeel te behalen zijn. De behaalde 
score bepaalt de transformatieklasse en geeft aan wat de moeilijkheidsgraad is tot 
herbestemming van het betreffende kantoor. 

In de vijfde stap (stap 4) bij analyse van de financiële haalbaarheid wordt op basis van 
kengetallen bepaald wat de kosten en opbrengsten zijn van de betreffende 
herbestemming. Per woningtype wordt een indicatie van de kosten en opbrengsten 
gegeven die gebruikt worden bij het bepalen van de financiële haalbaarheid. 

Bij de laatste stap (stap 5) start de nadere uitwerking van de ontwikkeling. 1\Ja het 
afwegen van de plussen en minnen in de vorige stappen is de laatste stap een checklist 
met risico's van de verschillende aspecten waarmee de initiatiefnemer te maken kan 
krijgen tijdens herbestemming van kanoren naar woningen (Van der Voordt, 2007). Er zijn 
checklisten opgesteld voor het analyseren van: 

• Markt en locatie (functioneel, technisch, cultureel, financieel en juridisch) 
• Gebouw (functioneel, technisch, cultureel, financieel en juridisch) 

De checklisten geven aan wat de risico's kunnen zijn met voor ieder risico eventuele 
suggesties om deze risico's op te lossen. Bijvoorbeeld bij een cultureel risico op 
gebouwniveau: 

)> Risico: beperkingen in de aanpassingsmogelijkheden door monumentstatus 
)> Suggestie voor oplossingen: voortijdig overleg met monumentenzorg 
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Opmerkingen: De Herbestemmingswijzer (figuur 4.3) richt zich evenals de 
Transformatiepotentiemeter op het analyseren van de mogelijkheid tot herbestemming en 
niet op het geven van een complete leidraad voor het herbestemmingproces. De 
Transformatiepotentiemeter werkt in stappen van grof naar fijn door te beginnen met 
factoren die het meest van invloed zijn en na iedere stap een beslissingsmoment. De 
Transformatiepotentiemeter wil de gebruiker ervoor behoeden dat deze in een 
vergevorderd stadium in grote problemen komt. Potentiële problemen worden naarmate de 
invloed van het probleem op herbestemming aan het begin of einde van het model 
geplaatst. Het voordeel van dit model is dat veel zaken (type gebouw en soort functie
invulling) vastliggen. Problemen die zich specifiek voordoen bij herbestemming van 
kantoren naar woningen worden zo onderkend. 

De mate waarop een initiatiefnemer een probleem kan beïnvloeden bepaalt de gradatie 
van het probleem en de positie van het probleem in een toekomstig te ontwikkelen 
instrument. Aspecten zoals bestemmingsplan, bereidheid tot verkoop door eigenaar en 
vraag vanuit de lokale markt zijn door de initiatiefnemer niet/ nauwelijks te beïnvloeden en 
worden daarom in het begin van het model geplaatst. Checklisten onderkennen problemen 
en geven oplossingen die een initiatiefnemer kan hanteren bij herbestemming en kunnen 
een (goed) onderdeel vormen in een toekomstig model. 
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4.2 Praktische analyse herbestemmingproces 
In de praktische analyse wordt er gekeken naar modellen en praktijksituaties die het 
herbestemmingproces van religieus erfgoed in kaart kunnen brengen. Door een analyse 
van modellen opgesteld voor religieus erfgoed, cases en interviews met ontwikkelaars 
wordt gekeken of een leidraad te vinden is die gehanteerd wordt of kan worden in het 
herbestemmingproces en de beoordeling van religieus erfgoed. 

4.2.1 Analyse specifieke modellen 
In de analyse van specifieke modellen komen twee modellen aan bod die zijn opgesteld 
voor het herbestemmen van kerken . De analyse van praktijkmodellen bestaat uit een korte 
introductie, een schematische weergave en beknopte uitleg over de werkwijze van het 
model. De analyse wordt gebruikt om te bepalen wat belangrijk is bij het 
herbestemmingproces van religieus erfgoed en om te bepalen wat en of er verschillen zijn 
met de voorgaande modellen. 

Fasemodel Schrieken 
Schrieken (2000) heeft in zijn onderzoek een faseplan gemaakt voor het herbestemmen 
van een rooms-katholieke kerk (Figuur 4.5) . 

Fasemodel Schrieken 
Fase 1 Probleemdefinitie 

• Probleemsignalering 
• Beleid definiëren 
• Team vormen 

Fase 2 Gebouwselectie & programmakeuze 
• Functionele analyse gebouwen 
• Vetocriteria (wat mag er niet) 
• Functiekeuze 
• Cultuurhistorische waarde bepalen 
• Tekenen & rekenen 
• Conserveri ngsfactor 
• Besluitvorming 

Fase 3 Uitontwikkelen 
• Contractvorming 
• Definitief ontwerp en bestek 
• Vergunningsprocedures 
• Bouwvoorbereiding 
• Realisatie 

Figuur 4.5: Fasemodel Schrieken (2000) 

In fase 1 de probleemdefinitie, wordt een probleem door de eigenaar gesignaleerd en deze 
stelt samen met de gemeente het beleid op. Het doel van het op te stellen beleid is een 
plan van aanpak en randvoorwaarden met daarin de toekomst van de betreffende kerk. 
Het model stelt voor om een team te vormen tussen gemeente, kerkbestuur, ontwikkelaar, 
aannemer en architect om tijd en verzet te besparen (Van der Voordt, 2007) . 

In fase 2 volgt de gebouwselectie en programmakeuze die wordt geanalyseerd en 
onderbouwd aan de hand van een aantal aspecten. De functionele analyse zal dienen tot 
het inzichtelijk maken van de technische en functionele eigenschappen van het gebouw. 
Onder gebouw eigenschappen komen zaken aan de orde als vloeroppervlak, 
bereikbaarheid, ligging en hoogtematen om een indruk van de kerk en zijn omgeving te 
geven (Schrieken, 2000). Om tot een nieuwe functie te komen wordt er gezocht naar 
vetocriteria (wat mag niet?) om vanuit die kennis randvoorwaarden op te stellen. Veto 's 
kunnen er zijn in de richting van gebouweigenschappen, locatie-eigenschappen, ontbreken 
van vraag vanuit de markt, kerkelijk beleid en overheidsbeleid (van der Voordt, 2007) : 
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• Kerkelijk beleid 
o R.K. sluit de meeste commerciële functies uit 
o Mogelijkheid nieuwe invulling afhankelijk van het lokale protestantse 

kerkbestuur 
• Gemeentelijk beleid 

o Is er de mogelijkheid tot een commerciële functie-invulling? 
o Zijn er parkeerbeperkingen? 
o Is er de mogelijkheid tot een kantoorfunctie? 
o Tast een nieuwe functie het gebouw op een onwenselijke manier aan? 

• Gebouweigenschappen 
o Voldoet de aanwezige maatvoering van minimale hoogte/ breedte/ etc. 

aan een nieuwe functie-invulling? 
o Minimaal aanwezig oppervlak voor een nieuwe (beoogde) functie? 
o Voldoende lichttoetreding voor een nieuwe functie? 

• Locatie-eigenschappen 
o Is de stedelijke ligging wenselijk voor een nieuwe functie-invulling? 
o Aanwezigheid van parkeergelegenheid en is deze te vergroten? 
o Aanwezigheid van buitenruimte? 

• Marktvraag 
o Is er wel of geen vraag naar een bepaalde nieuwe functie-invulling? 

Door analyse van veto's kunnen invullingen die niet wenselijk of niet praktisch zijn worden 
uitgesloten om de analyse van de te herbestemmen kerk specifiek(er) te maken. Aan de 
hand van een computermodel kan vervolgens de functiekeuze worden bepaald. Het 
computermodel geeft de gebruiker de mogelijkheid om een weging van nul tot vijf toe te 
kennen aan 47 aspecten die het gebouw en de locatie belichten, waarbij de hoogte van de 
waardering afhankelijk is van de functie (Schrieken, 2000). De waardering van de 
verschillende aspecten wordt door de gebruiker ingevuld voor 19 functies, omdat die 19 
functies reeds eerder in een kerk gerealiseerd zijn(Schrieken, 2000). 

Locatie 
• Representativiteit locatie 

o Stedelijke ligging 
o Aanwezigheid andere gebouwen 
o Levendigheid andere gebouwen 
o Groenkarakter binnen een straal vanSOOm 
o Sociaal milieu, imago openbare ruimte 
o Gevaar, stank en/ of geluidsoverlast 

• Afstand/ kwaliteit van voorzieningen 
o Winkels voor dagelijkse voorzieningen 
o Buurtontmoetingsplaatsen 
o Horeca 
o Postkantoor/ bank 
o Medische voorzieningen 
o Sportfaciliteiten 
o Onderwijs 

• Bereikbaarheid met OV 
o Afstand tot treinstation 
o Afstand tot metro/bus/ tram 

• Bereikbaarheid met auto/ parkeren met auto 
o Obstakels/ belemmeringen toegangswegen 
o Afstand tot parkeerplaatsen 
o Aantal parkeerplaatsen per 200 m 2 verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) 
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Gebouw 
• Representativiteit van gebouw 

o Herkenbaarheid van het gebouw 
o Realiseerbaarheid eigen identiteit 
o Staat van onderhoud 
o Uitzicht 

• Afmetingen/ indeling gebouw 
o Vloeroppervlakte 
o Oppervlak vrije ruimte 
o Aanwezigheid nevenruimten 

• Uitbreidbaarheid 
o Horizontale uitbreidbaarheid 
o Verticale uitbreidbaarheid 
o Kelderverdieping 
o Buitenruimte 

• Draagconstructie 
o Staat draagconstructie 
o Stramien draagconstructie 
o Verdiepingshoogte 
o Maximale vloerbelasting 

• Gevel 
o Stramien gevel 
o Aanpasbaarheid gevel 
o Gevelopeningen 
o Ramen in gevels 

• Ontsluiting 
o Gebouwentree 
o Vluchtwegen/ trappenhuizen 
o Ma ximale afstand tot trap/ lift 

• Installaties 
o Leidingschachten/ kanalen 
o Luchtbehandeling hoofdruimte 

• Milieu 
o Geluidbelasting op de gevel 
o Geluidsisolatie vloeren 
o Bezonning 
o Warmte-isolatie gevel/ dak 
o Schadelijke stoffen 

Het resultaat van de analyse is een score op volgorde van geschiktheid per functie die 
aangeeft welke nieuwe functie-invulling het "beste" aansluit bij de kerk. Wijziging van het 
bestemmingsplan is in het model bewust niet meegenomen, omdat het bestemmingsplan 
in de meeste gevallen gewijzigd moet worden en altijd standaard moet worden 
meegenomen in het herbestemmingproces (van der Voordt , 2007). Door het bepalen van 
de cultuurhistorische waarde van een kerk kan de gebru iker zien welke onderdelen 
belangrijk zijn voor behoud. Door het bepalen van de cultuurhistorische waarde kan later 
worden gezien in hoeverre het gebouw "geconserveerd" blijft en of er afbraak gedaan 
wordt aan de identiteit van het bestaande object. Op basis van de nieuwe functie-invulling 
kan het ontwerp nader worden uitgewerkt in de fase tekenen & rekenen. Het resultaten 
van de tekenen & rekenen fase zijn schetsontwerpen en een berekening waaruit blijkt of 
het ontwerp financieel haalbaar is. Tijdens de besluitvorming zal op basis van de stappen 
in fase 2 worden beslist of men overgaat tot de feitelijke herbestemming van de kerk. 

In fase 3 zal tijdens het "u itontwikkelen" het gekozen plan worden uitgewerkt als ieder 
ander regulier te ontwikkelen vastgoed object (Schrieken, 2007). In deze fase worden 
contracten afgesloten waarbij de taken en verplichtingen tussen verschillende betrokkenen 
bij herbestemming van de kerk worden vastgelegd. In het definitieve ontwerp en bestek 
worden aan de hand van tekst en tekeningen de functie- invulling vastgelegd en 
omschreven. Door middel van het definitieve ontwerp en bestek worden de benodigde 
vergunning om te mogen bouwen aangevraagd. Afsluitend worden voorbereidingen 
getroffen en zal de herbestemming gerealiseerd worden. 
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Opmerkingen: Het fasemodel Schrieken (2000) geeft een leidraad bij het herbestemmen 
van kerken met daarbij de opmerking dat het proces iedere keer anders verloopt. Een 
kanttekening wordt geplaatst bij het bepalen van de cultuurhistorische waarde en 
conserveringsfactor, omdat de gebruiker immers aan de monumentstatus kan zien dat het 
gebouw als waardevol wordt beschouwd. Het vaststellen en toekennen van een 
monumentstatus gebeurt door bestuurders (Rijk, provincie en gemeente). Wanneer een 
gebouw in het bezit is van een monumentstatus of indien een aanvraag daartoe loopt is 
het betreffende gebouw beschermd en mag het uiterlijk niet worden gewijzigd (zie 
hoofdstuk 5.1.3 voor verdere uitleg monumentstatus). In plaats van zelf te bepalen of het 
gebouw een cultuurhistorische waarde heeft is het voor een ontwikkelaar van belang te 
weten of het gebouw in het bezit van een monumentstatus is of dat er aanvraag van een 
monumentstatus is gedaan. 

Het zorgen voor draagkracht bij verschillende betrokken partijen kan weerstand tegen 
herbestemming voorkomen/ verminderen (Smits, 1999 en Schrieken, 2000). Het vormen 
van een team met directe betrokkenen (bijvoorbeeld gemeente, bisdom en omwonenden) 
kan een goede oplossing zijn om draagkracht te creëren. 

Een van de literatuurbronnen van het rapport Schrieken (2000) is een concept eindrapport 
van de Transformatiepotentiemeter. De analyse van gebouw en locatie in de tweede fase 
lijkt voor het grootste deel gebaseerd te zijn op de Transformatiepotentiemeter en 
verschillen tussen de twee modellen zitten vooral in de eerste fase. Specifiek voor kerken 
worden in de eerste fase randvoorwaarden opgesteld vanuit het kerkelijke- en 
gemeentelijke beleid door analyse naar wat niet mag/ wenselijk is voor een nieuwe 
functie-invulling. Een aantal van de aspecten die worden behandeld bij het beoordelen van 
het gebouw en de locatie worden als minder bruikbaar gezien. Aspecten waar twijfels over 
bestaan zijn liften, leidingschachten, geluidsisolatie verdiepingsvloeren, vluchtwegen/ 
trappenhuizen, isolatie, omdat de aspecten meestal niet of nauwelijks in een kerk 
aanwezig zijn (van der Vlist, 2004). 

Het te ontwikkelen model moet specifieke zaken die zich voordoen bij herbestemming van 
religieus erfgoed aan een gebruiker gestructureerd weergeven. Een ontwikkelaar is in de 
meeste gevallen wel op de hoogte van zaken als een bouwvergunning, maar het zijn de 
onbekende (niet "alledaagse") zaken bij herbestemming van religieus erfgoed die over het 
hoofd kunnen worden gezien en voor problemen kunnen zorgen. Om een ontwikkelaar te 
behoeden (in een vergevorderd stadium) tegen problemen/ belemmeringen aan te lopen 
moeten problemen die specifiek gelden voor herbestemming van religieus erfgoed in kaart 
worden gebracht. 

Bij herbestemming van een RK kerk kunnen op voorhand bepaalde functie-invullingen 
worden uitgesloten bijvoorbeeld een moskee, disco of sporthal. Het fasemodel Schrieken 
(2000) neemt bij het beoordelen van de verschillende functies wel alle functie-invullingen 
mee. Wanneer een gebruiker op de hoogte is van beperkingen bij een nieuwe functie
invulling is het overbodig deze mee te nemen bij de keuze voor een nieuwe functie
invulling. Het te ontwikkelen model moet in een vroeg stadium kijken welke mogelijkheden 
afvallen om onnodig werk te voorkomen. Kloosters en RK kerken hebben een algemeen 
beleid wat richtlijnen geeft voor een nieuwe functie-invulling. Protestantse kerken zijn per 
bestuur verschillend waardoor het verstandig is op voorhand contact met het betreffende 
bestuur op te nemen over een al dan niet wenselijke functie-invulling. 
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Transformatiemeter 
Van der Vlist (2004) heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot het herbestemmen 
van kerken (rooms-katholieke en protestantse) in de Transformatiemeter (figuur 4.6). De 
Transformatiemeter kan als basis dienen om te kijken of het haalbaar is voor een 
ontwikkelaar of corporatie zich te storten op herbestemming van een kerk en richt zich 
alleen op de analyse van een kerk. 

Transformatiemeter 
Stap 1 Functiebeoordeling 
Stap 2 Gebouwbeoordelinq 
Stap 3 Locatiebeoordelinq 
Stap 4 Financiële beoordeling 
Stap 5 Eindweergave 
Stap 6 Beoordeling, interessant voor nadere stappen? 

F1guur 4.6: Transformatiemeter (van der Vlist, 2004) 

In Stap 1 (functiebeoordeling) kan de gebruiker een beslissingsboom met 
randvoorwaarden doorwerken die dient als een grove filter om inzicht te verschaffen over 
mogelijke functie-invullingen voor een te herbestemmen kerkgebouw. De beslissingsboom 
in stap 1 bevat drie filters (van der Vlist, 2004): 

• Filter religie 
o Zijn er niet toegestane functies door een katholieke eigenaar? 

• Filter bouwbesluit 
o Is er voldoende daglichttoetreding voor een nieuwe functie-invulling? 
o Is de kerk een monument? 
o Zijn de gevels vanaf de straatzijde zichtbaar? 

• Filter bestemmingsplan 
o Zijn er functies die door de gemeente niet worden toegestaan? 

Stappen 2 en 3 sluiten op elkaar aan en hierin wordt de kerk beoordeeld op gebouw- en 
locatiegebonden onderdelen. De gebouwbeoordeling (stap 2) geeft een aantal aspecten 
waaruit een gebruiker kan opmaken welke onderdelen gunstig of ongunstig zijn voor 
herbestemming: 

• Cultuurhistorische waarde: Monumenten en potentiële monumenten worden als 
een positieve factor gezien, omdat sloop niet is toegestaan waardoor sneller 
wordt uitgeweken naar herbestemming van het kerkgebouw. Monumenten 
worden onderscheiden in Rijksmonument (RM) en gemeentelijk monument (GM). 
Bij een potentieel monument (PM) is het kerkgebouw ouder dan 50 jaar en kan 
een monumentstatus door iedere initiatiefnemer worden aangevraagd. Wanneer 
de kerk geen monument is mag het worden gesloopt en beperkt het de 
mogelijkheid tot herbestemming (van der Vlist, 2004). 

• Oppervlakte buitenterrein > 1500 m 2 : Wanneer de kerk een monument is en het 
buitenterrein groter dan 1500 m 2 wordt dit als een gunstige factor gezien op de 
herbestemmingmogelijkheid van het kerkgebouw. Een groot buitenterrein is 
gunstig voor de bouwfase (bijvoorbeeld voor opslag en plaatsen van machines) 
en kan worden meegenomen in de herbestemming door uitbreiding van het 
gebouw op het buitenterrein. Als het geen monument is wordt het als nadelig 
gezien, omdat sloop en herontwikkeling van het gehele terrein financieel 
interessanter is dan herbestemming (van der Vlist, 2004). 
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• Daglichttoetreding: Spreiding van gevelsparingen over de verschillende gevels 
van het kerkgebouw is gunstig voor herbestemming (hoe meer gevels met 
gevelsparingen des te positiever de beoordeling). Een nieuwe functie-invulling 
brengt meestal een daglichteis (vastgelegd in het bouwbesluit) met zich mee 
waaraan een nieuwe functie-invulling moet voldoen. Bij meer gevelsparingen 
kunnen meer m 2's worden gerealiseerd die voldoen aan de daglichteis voor een 
nieuwe functie-invulling. Daarnaast wordt bij de gevelsparingen gekeken tot 
welke hoogte gevelsparingen zich bevinden. Als gevelsparingen zich bevinden 
over de gehele hoogte van het gebouw kunnen verdiepingsvloeren worden 
gerealiseerd zonder visuele veranderingen aan de buitenzijde van de kerk. 

• Te realiseren verhuurbaar vloeroppervlak (TRVVO): Door het beoordelen van de 
gevelsparingen kan de gebruiker een inschatting maken van te realiseren 
ruimten die mogelijk zijn in het kerkgebouw . Daglichttoetreding en 
cultuurhistorische waarde zijn maatgevend bij het bepalen van het TRVVO. 
Monumentstatus (cultuurhistorische waarde) is maatgevend voor het te 
realiseren TRVVO, omdat beperking door een monumentstatus bepaalt of er 
wijzingen mogen plaatsvinden tot het realiseren van meer gevelsparingen (van 
der Vlist, 2004). Wanneer het TRVVO groter wordt neemt de kans op 
herbestemming toe, omdat het meer inkomsten kan genereren (meer m 2's voor 
verkoop/ verhuur betekenen meer inkomsten). 

Met de locatiebeoordeling (stap 3) kan een kerkgebouw worden beoordeeld voor een 
nieuwe functie-invulling als gezondheidscentrum (huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten 
en tandartsen), woning(en) en niet-commerciële kantoorruimte. De beoordeling van de 
locatie gebeurt door het bepalen van de gemiddelde transactiewaarde voor een functie
invulling op de locatie van het betreffende kerkgebouw en deze transactiewaarde te 
vergelijken met transactiewaarden die gelden voor een gewilde of niet gewilde locatie. Het 
resultaat is een waarde die overeenkomt met de waarde van een toplocatie of een minder/ 
niet aantrekkelijke locatie en waaruit de gebruiker de geschiktheid voor een betreffende 
functie-invulling op de locatie van het kerkgebouw kan opmaken: 

• Beoordeling van de locatie voor woningen: Gemiddelde transactiewaarde voor 
een locatie is op te vragen bij NVM-makelaars of op funda.nl en spreiding van de 
gemiddelde transactiewaarde loopt van ( 3000 I m 2 voor een toplocatie tot ( 
1000 I m 2 voor een achterstandswijk (van der Vlist, 2004). 

• Beoordeling voor een gezondheidscentrum: Een manier tot het beoordelen van 
de vraag naar gezondheidscentra is op basis van de gemiddelde 
transactiewaarde voor woningen waarbij ( 3000 I m2 staat voor voldoende 
zorgvoorzieningen en ( 1000 I m 2 staat voor onvoldoende zorgvoorzieningen. De 
gedachte hierachter is dat toplocaties vaak bij het stadscentrum zijn gelegen en 
voldoende zorgvoorzieningen in de nabije omgeving hebben. De afstand tot 
zorgvoorzieningen in achterstandwijken is vaak groter en zorgvoorzieningen 
bevinden zich vaak niet in de nabije omgeving (van der Vlist, 2004). Een andere 
indicatie om de geschiktheid van de locatie te bepalen tot gezondheidscentrum is 
via een norm. De normen voor de verschillende functies die vallen onder een 
gezondheidscentrum worden gesteld door College Tarieven Gezondheidszorg 
(CTG), Planologische Kengetallen (vanuit VROM), Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Maatschappij tot 
Bevordering van de Tandheelkunde (NMBT). Het aantal huisartsen, apotheken, 
fysiotherapeuten en tandartsen in de nabije omgeving van het kerkgebouw kan 
worden vastgesteld met een gemeentegids en stadsplattegrond. Het aantal 
inwoners in de omgeving/ wijk van een kerkgebouw kan worden opgevraagd via 
de gemeente. Door het aantal gezondheidscentra te delen door het aantal 
inwoners van de wijk/ omgeving en te vermenigvuldigen met 1000 kan het 
aanbod van de zorginstellingen worden vergeleken met de gestelde norm. Uit het 
verschil tussen de norm en het aanwezige niveau aan zorgvoorzieningen op de 
locatie kan worden bepaald of er behoefde is aan uitbreiding van het aanbod 
zorginstelling (van der Vlist, 2004). 
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• Beoordeling voor niet-commerciële kantoorruimte: Een manier tot het 
beoordelen van niet-commerciële kantoorruimte is door een link te leggen met 
de gemiddelde transactiewaarde van woningen in de wijk van het kerkgebouw, 
waarbij 3000 I m 2 aangeeft dat het ongeschikt is voor niet-commerciële 
kantoorruimte en 1000 I m 2 wel geschikt voor niet-commerciële kantoorruimte. 
De achterliggende gedachte is dat niet-commerciële kantoorruimte voor een 
stimulans kan zorgen in de wijkeconomie en achterstandwijken hierin 
gestimuleerd moeten worden (toplocaties hebben al een goede wijkeconomie 
waardoor stimulans niet nodig is) (van der Voordt, 2007). Een andere manier tot 
het beoordelen van niet-commerciële kantoorruimte in het kerkgebouw wordt 
gegeven door te kijken of het gemiddelde besteedbaar inkomen, 
werkeloosheidspercentage en percentage allochtonen van de wijk waarin het 
kerkgebouw is gelegen onder het landelijke gemiddelde ligt . Door het realiseren 
van niet-commerciële kantoorruimte kan de wijkeconomie rondom het 
kerkgebouw posit ief worden beïnvloed, het werkeloosheidspercentage 
terugdringen en het gemiddeld besteedbaar inkomen verhogen . 

In Stap 4 vindt de financiële beoordeling plaats op basis van kosten en opbrengsten van 
referentie projecten . Om te kijken of het project haalbaar is wordt bij de financiële 
beoordeling gekeken naar haalbaarheid uitgedrukt in rendement op de eigen 
investeringen. Bij kosten wordt onderscheid gemaakt tussen monumenten en niet
monumenten en zijn de kosten voor het aankopen van een monument beduidend lager. Bij 
een monumentstatus kan niet worden gesloopt en moet een ontwikkelaar hogere kosten 
maken tot herbestemming van de kerk waardoor een lagere aankoopprijs kan worden 
afgedwongen (van der Voordt, 2007) : 

• Aankoopkosten 
o Monument kost € 70 - €120 I m 2 TRVVO 
o Niet-monument kost € 250 - € 320 I m 2 TRVVO 

• Bouwkosten zijn afhankelijk van de nieuwe functie-invulling . Bouwkosten worden 
bepaald door kosten voor het aanpassen van het dak en de gevel (de schil) en 
kosten voor aanpassingen aan de draagconstructie (vloeren en wanden) voor extra 
TRVVO. Bouwkosten variëren van € 1.190 - € 1.760 I m 2 TRVVO waarbij het 
verschil zit in de afbouwkosten die verschillend zijn per nieuwe functie-invulling 
(gezondheidscentrum is het kostbaarst en niet-commerciële kantoorruimte het 
voordeligst) (van der Vlist, 2004) . 

• Door de complexiteit van herbestemming liggen kosten voor architect, adviseurs, 
vergunningen, projectmanagement, directievoering en toezicht (bijkomende 
kosten) hoger dan bij nieuwbouwprojecten. Bijkomende kosten bij herbestemming 
van kerken bedragen ongeveer 25 - 35 % van de bouwkosten (van der Voordt, 
2007). 

Opbrengsten bij herbestemming van een kerk bestaan uit opbrengsten uit subsidies en 
verhuur/ verkoop van het kerkgebouw na herbestemming. Het verkrijgen van subsidies is 
sterk afhankelijk van een monumentstatus en deze worden toegekend door de gemeente, 
provincie of het Rijk. Kerkgebouwen die een monumentstatus hebben wil men behouden 
en daarom zijn subsidies beschikbaar ten behoeve van het behoud van een monumentaal 
kerkgebouw (van der Vlist, 2004 ). Daarnaast kunnen er subsidies beschikbaar zijn 
wanneer een nieuwe functie-invulling in overeenstemming is met de doelstelling van de 
gemeente (bijvoorbeeld subsidie voor het creëren van niet-commerciële kantoorruimte die 
de wijkeconomie stimuleert) . Opbrengsten uit verkoop/ verhuur dienen marktconform door 
de gebruiker te worden vastgesteld en opbrengsten zijn afhankelijk van de vraag naar een 
bepaalde functie op de betreffende locatie . 
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In stap 5 worden de beoordelingen van stap 1 tot 4 verbonden en weergegeven in een 
figuur (zie figuur 4.7). Het beoordelingsfiguur laat voor elk van de drie functie-invullingen 
(wonen, kantoor of gezondheid) via een schematische weergave zien of het aantrekkelijk is 
een kerkgebouw eventueel her te bestemmen. Het beoordelingsfiguur gaat in op de 
waardering van de locatie, cultuurhistorische waarde (CHW), TRVVO en de financiële 
beoordeling. Voor elk van de beoordelingscriteria in figuur 4 .7 geldt hoe verder het 
snijpunt (vanaf het midden) op de as komt te liggen des te gunstiger het is voor 
herbestemming. Bij de locatie wordt aangegeven in hoerverre de locatie geschikt is voor 
een bepaalde functie-invulling (gezondheidscentrum, niet-commerciële kantoorruimte en 
woningen). Gebouw (CHW) geeft aan of het kerkgebouw een monument is (RM & GM), 
potentieel monument (PM) of Overig (0). Het aantal m 2 's dat kan worden gerealiseerd in 
het te herbestemmen gebouw wordt aangeven met: Gebouw (TRVVO in m 2 ). Als laatste 
wordt in de beoordeling van het kerkgebouw het rendement van de investering door de 
ontwikkelaar meegenomen . In figuur 4. 7 is het voorbeeld met een stippellijn aangegeven 
met als functie-invulling een gezondheidsfunctie. Het voorbeeld laat door het figuur zien of 
de locatie potentievol is tot het vestigen van een gezondheidsfunctie. De beoordeling van 
de CHW en TRVVO zijn redelijk positief voor een functie-invulling als gezondheidscentrum 
en het rendement op de investeringen is laag (van der Vlist, 2004 ) . 

Gebouw ~-·--, 
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... 1000 

3000 

..,-·:·: .:i_ 0 . --· - -·· 1--+- 1- t;-4- +-+ t 
1000 • --. 

- --- ~.-_o% ..... ' .... . 

> . }5~ 
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3000 (TRWO In m~ 

Figuur 4. 7 : beoordelingsfiguur van de Vlist (van der Voordt, 2007) 

In stap 6 wordt de geanalyseerde kerk door de Transformatiemeter beoordeeld op basis 
van het beoordelingsfiguur (figuur 4.7). Het al dan niet positief beoordelen van een 
geanalyseerde kerk zal afhankelijk zijn van de doelstelling van de gebruiker. Bij de 
beslissing om door te gaan met de herbestemming kan de gebruiker het figuur beoordelen 
op het aspect dat voor hem het meest van belang is. De gebruiker kan de drie functie
invullingen naast elkaar leggen om te kijken welke functie-invulling in zijn ogen als "beste" 
uit de bus komt. 
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Opmerkingen: De transformatiemeter is een soort quickscan analyse om te kijken of een 
kerkgebouw aantrekkelijk is tot herbestemming. Opvallend bij de meest recente modellen 
is dat de Transformatiemeter (figuur 4.6), de Herbestemmingswijzer (figuur 4.3) en 
Transformatiepotentiemeter (figuur 4.4) zich niet meer richten op het totale proces, maar 
alleen op de analyse van het (te herbestemmen) gebouw en kijken of het wel aantrekkelijk 
is om over te gaan tot herbestemming. 

Om onnodig werk te voorkomen bevat het model in het begin een grove filter die functies 
uitsluit en mogelijke invullingen aangeeft die interessant kunnen zijn voor verdere 
beoordeling. Afhankelijk van de soort en de invloed van problemen op de herbestemming 
kan een grove filter als beslismoment dienen voor het te ontwikkelen instrument. 

Drie aspecten zijnde daglicht, TRVVO en monumentstatus in de Transformatiemeter zijn 
sterk met elkaar verbonden en bepalend voor de herbestemmingpotentie van een 
(eventueel) te herbestemmen kerkgebouw. Een nieuwe functie-invulling heeft vanuit het 
bouwbesluit (voor bouwbesluit zie hoofdstuk 5.1.3) een daglichteis waardoor het verplicht 
is te beschikken over een vast percentage gevelsparingen (ramen) per vierkantenmeter 
vloeroppervlak. Wanneer het aantal m 2 's toeneemt, vergroot dit de mogelijkheid om meer 
m 2 's te verhuren/ verkopen en neemt de haalbaarheid (potentie tot herbestemming) toe. 
Kerkgebouwen kunnen weinig gevelsparingen hebben en de mogelijkheid om een 
financieel haalbare herbestemming te realiseren neemt hiermee af. Door extra 
gevelsparingen te realiseren kan het TRVVO worden vergroot en met het vergroten van het 
aantal te verkopen/ verhuren m 2 's neemt de herbestemmingpotentie toe. De mogelijkheid 
om wijzingen in het uiterlijk van een kerkgebouw aan te brengen is afhankelijk van de 
monumentstatus van het kerkgebouw. De aanwezigheid van een monumentstatus kan 
positief zijn, omdat een kerkgebouw aangeduid als monument niet mag worden gesloopt 
waardoor de herbestemmingpotentie toeneemt. Een negatief aspect bij een aanduiding van 
een kerk als monument is dat het kerkgebouw (bijna) niet mag worden gewijzigd en legt 
hierdoor beperkingen op aan de realisatie van additionele gevelsparingen voor extra 
TRVVO. In figuur 4.8 is een schematische weergave gegeven van de onderlinge verbanden 
tussen herbestemmingpotentie, TRVVO, gevelsparingen (daglichttoetreding) en 
monumentstatus. De pijlen in figuur 4.8 geven aan wat het gevolg is van een factor 
bijvoorbeeld het aantal gevelsparingen bepaald het TRVVO. Pijlen tussen monumentstatus, 
aantal gevelsparingen en herbestemmingpotentie zijn gestippeld, omdat deze verbanden 
vervallen wanneer het geen monument is. Het wordt als positief gezien de verschillende 
afhankelijke variabelen met elkaar in verband te brengen om te zien wat de consequenties 
van de verschillende aspecten bij herbestemming zijn. 

Aantal gevelsparingen ---------------------~ 
I 
I 
I 
I 

Aantal TRVVO Monum:entstatus 
I 
I 
I 
I 

Herbestemming potentie ---------------------1 

Figuur 4.8: Schematische weergave invloeden haalbaarheid 

In tegenstelling tot andere modellen die veel mogelijke functie-invullingen meenemen 
worden in de Transformatiemeter "maar" drie eventuele functie-invullingen behandeld. De 
rede om "maar" drie functie-invulling mee te nemen is, dat een ontwikkelaar in de meeste 
gevallen financieel rendement wil behalen op zijn investeringen wat niet bij iedere functie
invulling mogelijk is (Smits, 1999). Een ontwikkelaar wil in de meeste gevallen rendement 
behalen op zijn investering waardoor een analyse van alleen de rendabele opties als een 
goed alternatief wordt gezien. 
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Door de financiële beoordelingen kan een indicatie worden gegeven van de te maken 
kosten bij een bepaalde functie-invulling van een te herbestemmen kerk. Kostenindicaties 
zijn een goede oplossing, omdat bij een analyse van meerdere functie-invullingen volledige 
kostenanalyses zeer veel tijd kunnen kosten. Een indicatie van de aankoopkosten wordt 
vastgesteld op basis van TRWO in een te herbestemmen kerkgebouw. Het is moeilijk om 
de marktwaarde van religieus erfgoed vast te stellen daarom is het vaststellen op basis 
van TRWO een goede oplossing om een ontwikkelaar handvatten te bieden bij het 
onderhandelen over een mogelijke verkoopprijs met de eigenaar. 

Bedragen opnemen voor subsidies die (eventueel) te verkrijgen zijn bij herbestemming is 
een riskant aspect. Subsidies worden niet altijd toegekend . Door het opnemen van 
subsidiebedragen wordt het idee gewekt dat een ontwikkelaar altijd subsidies krijgt 
toegewezen bij herbestemming van een kerkgebouw. Een verstandigere keuze is het 
aangeven welke subsidies een ontwikkelaar eventueel kan verkrijgen zonder de illusie te 
wekken dat subsidiebedragen altijd worden toegekend. 

De aantrekkelijkheid of behoefte aan voorzieningen op een locatie wordt in de 
Transformatiemeter onder andere bepaald door de gemiddelde transactiewaarde van 
woningen in een wijk. Bij de beoordeling voor een gezondheidscentrum of niet
commerciële kantoren wordt de gemiddelde transactiewaarde voor woningen onderbouwd 
door extra gegevens (bijvoorbeeld een norm voor huisartsen of indicaties voor 
impulswijken). Vooral grotere gemeentes beschikken over informatie met betrekking tot 
voorzieningen in de buurt van een religieus gebouw welke een ontwikkelaar kunnen 
ondersteunen in de beoordeling van een locatie. Van een locatie in het buitengebied 
(vooral kloosters) kan een ontwikkelaar op voorhand vaak al afleiden dat het aantal 
voorzieningen schaars zijn (Goossens, 2006) . Een andere manier om te kijken of een 
locatie aantrekkelijk is voor een bepaalde functie-invulling kan door analyse van 
vestigingseisen voor beoogde gebruikerstypen. Een positief of negatief oordeel van een 
functie-invulling op een locatie kan worden verkregen door punten te geven aan de 
aanwezigheid van voorzieningen die een bepaalde functie-invulling nodig heeft. Het in een 
kort tijdsbestek kunnen beoordelen of verschillende typen functie-invullingen mogelijk zijn 
is een positief aspect, omdat het een ontwikkelaar inzicht geeft in de mogelijkheden en 
handvatten kan bieden tijdens onderhandelingen met betrokken partijen. 

4.2.2 Analyse processen in de praktijk 
Om het herbestemmingproces aan de hand van praktijkvoorbeelden inzichtelijk te maken 
zijn cases geanalyseerd. Elke Case is opgebouwd uit een rapportage van het 
herbestemmingproces, genomen processtappen, problemen en oplossingen. Problemen en 
oplossingen bij herbestemming van religieus erfgoed voortkomende uit cases worden 
behandeld in respectievelijk hoofdstuk 5 en 6. In totaal zijn vijf cases onderzocht waarvan 
twee protestantse kerken, twee R.K. kerken en één klooster. De cases zijn bijgevoegd in 
bijlage 1. De strekking van het procesverloop bij herbestemming van religieus erfgoed 
wordt in deze paragraaf weergegeven. Door middel van het analyseren van processen in 
de praktijk kan worden vastgesteld of deze overeenkomen met de procesgang gegeven in 
de theoretische modellen. Iedere case bevat een tabel met daarin samengevat het proces, 
de problemen en oplossingen die naar voren kwamen uit de geanalyseerde cases. Na 
iedere case worden de voornaamste verschillen en overeenkomsten tussen theorie en 
praktijk weergegeven. Een verdere behandeling van verschillen en overeenkomsten tussen 
de theorie en praktijk volgt in hoofdstuk 4.3. 

Pniëlkerk 
De Pniëlkerk is een protestantse kerk gevestigd in 
de Amsterdamse wijk Bos en Lommer (zie figuur 
4.9). De Pniëlkerk stamt van kort na de tweede 
wereldoorlog. De voormalige protestantse kerk is 
uiteindelijk ingevuld met een culturele/ 
podiumfunctie en een huisartsenpraktijk. De 
planontwikkeling voor herbestemming van de 
Pniëlkerk begon in 2000 en was in 2005 
gerealiseerd. 

Figuur 4.9: Aanzicht Pniëlkerk bron: OIII 
architecten 
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Procesverloop bij herbestemming van de Pnielkerk: 
1. analyse ruimtelijke en financiële haalbaarheid 
2. opstellen programma van eisen (PVE) nieuwe functies 
3. inpassing van functies en ontwerp 
4. aanvraag vergunningen 
5. wijziging ontwerp 
6. toewijzing vergunning 
7. realisatie en exploitatie 

Problemen bij herbestemming van de Pniëlkerk (verdere behandeling in Hoofdstuk 5) 
• Problematisch om met een podiumfunctie een sluitende exploitatie te krijgen 
• Tijdens het proces was er een aanvraag tot een monumentstatus waardoor het gebouw 

beschermd is en niet mag worden gewijzigd 
• Tijdsgebrek door deadline Europese subsidie 
• Afstemmen van het PVE van verschillende functies 

Oplossingen bij herbestemming van de Pniëlkerk (verdere behandeling in Hoofdstuk 6) 
• Bij een functie-invulling die zich moeilijk kan bedruipen een functie-invulling toevoegen die 

tekorten kan dekken 
• Functie-invulling die geen bestemmingsplanwijzing als gevolg heeft om tijd te besparen 
• In zee gaan met mensen die affiniteit hebben met karakteristieke gebouwen 
• Subsidies aanvragen die kosten voor de herbestemming kunnen dekken 

Bij de Pniëlkerk bestond het voortraject uit een uitgebreide analyse van randvoorwaarden 
en manieren om een rendabele functie-invulling te geven in een bestaand gebouw. Door 
een analyse van de ruimtelijke- en financiële haalbaarheid heeft de ontwikkelaar bepaald 
op welke wijze de twee functies te combineren zijn tot een rendabele invulling. Om het 
gebouw in stand te kunnen houden moeten kosten worden gemaakt. Bij herbestemming 
van de Pniëlkerk heeft de ontwikkelaar niet zelf gezocht naar een functie-invulling(en), 
maar boden (mogelijke) afnemers zichzelf aan. Een podiumfunctie genereert onvoldoende 
financiële middelen om de (hoge) onderhoudskosten van het gebouw te kunnen dragen. 
Het vestigen van huisartsen biedt de mogelijkheid tot het generen van voldoende 
financiële middelen die de onrendabele top van de podiumfunctie kunnen afdekken en 
daarmee een herbestemming die zichzelf kan bedruipen. Na het vaststellen van een nieuw 
te realiseren functie-invulling van de Pniëlkerk was het ontwikkelingsproces gelijk aan een 
regulier vastgoedobject. 

Voornaamste overeenkomsten in het proces van de Pniëlkerk zijn de stappen twee tot en 
met zeven die stroken met de procesgang bij de ontwikkeling van een regulier 
vastgoedobject. Verschillen ten opzichte van reguliere ontwikkeling doen zich voor in de 
eerste stap, de analyse van het bestaande gebouw. 
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Julianakerk 
De Julianakerk is een protestantse kerk 
gevestigd in de Haagse wijk Transvaal (zie 
afbeelding 4.10). De Julianakerk is ingewijd 
voor kerkelijk gebruik in het jaar 1926. De 
nieuwe functie-invulling van de Julianakerk 
is een informatie- en ontmoetingscentrum 
voor alle wijkbewoners in Transvaal. De 
herbestemming van de Julianakerk maakt 
onderdeel uit van de herstructurering in de 
Haagse wijk Transvaal. De planontwikkeling 
voor herbestemming van de Julianakerk 
begon in 1998 en de herbestemming was in 
2006 voltooid. In de nieuwe situatie 
bevinden zich een aantal kantoren en 
bijeenkomstruimten voor bijvoorbeeld het 
houden van recepties, diners en concerten. 

Procesverloop bii herbestemming van de Julianakerk: 
1. haalbaarheidsonderzoek en randvoorwaarden 
2. inpassing van functies en ontwerp 
3. analyse ruimtelijke en financiële haalbaarheid 
4. aanvraag vergunningen 
5. toewijzing vergunningen 
6. realisatie en exploitatie 

Fiauur 4.10 · Imoressie Julianakerk Den Haaa 

Problemen bij herbestemming van de Julianakerk {verdere behandeling in Hoofdstuk 5) . Hoge (geschatte) kosten voor het aanbrengen van additionele verdiepingen . Moeilijk om een functie-invulling te vinden die zichzelf in stand kan houden . Het vinden van een functie-invulling voor de hoge middenruimte . Voldoen aan de daglichteis van een woonfunctie . Voldoen aan eisen van brandwerende voorzieningen gesteld vanuit de brandweer . Aanbrengen van (eventueel) buitenruimten . Achterstallig onderhoud brengt extra kosten met zich mee . Het exterieur (zoveel mogelijk) behouden (eis vanuit gemeente en monumentstatus) . Gebrek aan ervaring bij herbestemming van kerken 
Oplossingen bii herbestemming van de Julianakerk {verdere behandeling in Hoofdstuk 6) . Draagvlak bij de gemeente (tevens eigenaar) en omwonenden met als gevolg snelle 

beslismomenten en geen bezwaarprocedures . Financiering door de gemeente Den Haag . Combinatie van kantoor- en bijeenkomstfuncties die samen zorgen voor een functie-invulling 
die zichzelf kan bedruipen . Financiële risico's verminderen door het oprichten van een BV . . Functiekeuze die weinig tot geen wijzigingen van het exterieur vergt 

De gemeente verzocht Stadsherstel (organisatie die zich inzet voor behoud van historisch 
erfgoed) een haalbaarheidsonderzoek te verrichten en deze stelde samen met de 
gemeente randvoorwaarden op voor een duurzame herbestemming. Vervolgens is 
Stadsherstel op oek gegaan naar een mogelijke (rendabele) functie-invulling. Voorstellen 
tot een nieuwe functie-invulling zijn getoetst aan ruimtelijke- en financiële haalbaarheid. 
De ruimtelijke haalbaarheid dient om te analyseren in hoeverre een nieuwe functie
invulling passend is/ kan worden gemaakt in het bestaande casco. Tegelijk met de 
ruimtelijke haalbaarheid is een analyse van de financiële haalbaarheid uitgevoerd. Het plan 
heeft tot doelstelling het realiseren van een duurzame herbestemming waarin een nieuwe 
functie-invulling zichzelf in stand dient te kunnen houden. Uit de financiële 
haalbaarheidsanalyse zal blijken of een (mogelijke) nieuwe functie-invulling kan zorgen 
voor duurzaam behoud van de Julianakerk. Na de positieve beoordeling van de analyse 
betreffende de herbestemming ging het vervolg verder als een regulier te ontwikkelen 
vastgoedobject. 

De eerste drie stappen in het herbestemmingproces van de Julianakerk wijken af van het 
ontwikkelingproces bij de realisatie van regulier vastgoed. Tijdens de analysefase van de 
Julianakerk kwam naar voren binnen welke randvoorwaarden de initiatiefnemer de 
mogelijkheid had tot het realiseren van een rendabele herbestemming. 



Heilige St. Annakerk 
De St. Annakerk is een R.K. Kerk gevestigd te Breda 
aan de rand van het centrumgebied (zie afbeelding 
4.11 ). De Annakerk is in het jaar 1905 als kerk 
ingebruikgenomen. Uiteindelijk is de Annakerk 
herbestemd met als nieuwe functie-invulling een 
kantoorfunctie met een totaaloppervlak van 2.500 m 2 • 

De planontwikkeling voor herbestemming van de 
Annakerk begon in 2000 en de herbestemming werd in 
2004 voltooid. 

ProcesverlooD bii herbestemming van de St. Annakerk: 
1. initiatief door de gemeente voor behoud van erfgoed 
2. aanvraag voor monumentstatus 
3. aankoop Annakerk door Bouwbedrijf De Bonth 
4. analyse functie-invulling en PVE 
5. keuze functie-invulling definitie PVE 
6 . aanvraag van vergunningen en benodigde vrijstelling 
7 . aanvraag subsidies 
8. realisatie 

Figuur 4.11 : Annastede Bron : Van de 
Watergroep 

Problemen bij herbestemming van de St. Annakerk (verdere behandeling in Hoofdstuk 5) . Kantoorfunctie heeft lang leeg gestaan door marktrecessie . Dure oplossingen doordat het monumentstatus (bijna) geen wijzigingen toelaat . Nieuwe functie -invulling heeft geen sociaal doel wat een hoge aankoopprijs als gevolg had . Het vinden van een (goede) nieuwe functie - invulling die zichzelf in stand kan houden 

• Afwezigheid van een (goed) voorbeeld waarop de initiatiefnemer kon "bouwen" 
Oplossingen bij herbestemming van de St. Annakerk (verdere behandeling in Hoofdstuk 6) . Medewerking van alle betrokken partijen . Monumentstatus heeft ervoor gezorgd dat het niet kon worden gesloopt . Bouwbedrijf met ervaring in restauratie van monumenten 

• Subsidie verstrekking door de gemeente 

• Verkoopeisen worden naast een alqemeen beleid bepaald door het bisdom 

Om verval van het religieuze erfgoed in Breda tegen te gaan heeft de gemeente het 
initiatief genomen zich in te zetten voor behoud van "hun" religieus erfgoed. Om sloop van 
de Annakerk te voorkomen heeft de gemeente samen met de restauratieaannemer een 
status als Rijksmonument aangevraagd voor de Annakerk. Na het verkrijgen van deze 
status als Rijksmonument mocht het gebouw niet worden gesloopt en is de Annakerk 
gekocht door de restauratieaannemer die het wilde herbestemmen om zichzelf beter te 
kunnen profileren als restauratieaannemer. De restauratieaannemer heeft binnen de 
gestelde randvoorwaarden vanuit de voormalige eigenaar (bisdom Breda) en 
monumentenzorg gezocht naar een financieel rendabele functie-invulling. Na een analyse 
van mogelijkheden tot een nieuwe functie-invulling is door de restauratieaannemer de 
" beste/ meeste geschikte" optie tot herbestemming gekozen op basis van te verwachten 
inkomsten en minimale aantasting aan het gebouw. Na een uitgebreide analysefase waarin 
wordt gezocht naar een nieuwe, rendabele en passende functie-invulling strookt de 
verdere procesgang met de ontwikkeling van een regulier vastgoedobject. 

De eerste drie stappen in het herbestemmingproces van de St. Annakerk zijn genomen om 
tot herbestemming te komen. Hieruit kan worden afgeleid dat het bezit van een 
monumentstatus doorslaggevend kan zijn om te komen tot herbestemming, omdat sloop 
van het bestaande gebouw niet meer mag. Vanaf stap vier vertoont het 
herbestemmingproces gelijkenissen met het procesverloop van de Pniëlkerk en Julianakerk 
(een uitgebreide analysefase daarna is de procesgang zoals bij regulier vastgoed) . 



St. Jozefkerk 
De St. Jozefkerk is een R.K. Kerk 
gevestigd in Kaatsheuvel (Zie figuur 
4.12). De St. Jozefkerk stamt uit het 
jaar 1936. De planontwikkeling van 
de St. Jozefkerk is nog niet 
uitgevoerd en partijen zijn nog bezig 
om te komen tot herbestemming. Het 
plan voor een nieuwe functie
invulling van de St. Jozefkerk is een 
podiumfunctie. 

Procesverloop bij herbestemming van de St. Jozefkerk: 
1. Aanvraag sloopvergunning door ontwikkelaar 
2. Initiatief tot behoud door verschillende betrokkenen 
3. Aanvraag monumentstatus door betrokkenen (als belemmering tot sloop) 
4. Analyse (haalbare) functie-invulling en vinden van medestanders tot herbestemming 
5. Pogingen eigenaar te overtuigen de St. Jozefkerk te behouden 
6. Garantieverklaring voor verwerving en exploitatie door woningcorporatie en particulieren 
7. . ............ 

Problemen bij herbestemming van de St. Jozefkerk (verdere behandeling in Hoofdstuk 5) . Geen medewerking tot herbestemming van de eigenaar . Onzekerheid over een toekenning tot (rijks)monument . Ontwikkelaar kreeq na bekendmakinq van sloop weerstand vanuit de omqevinq 
Oplossingen bij herbestemming van de St. Jozefkerk (verdere behandeling in Hoofdstuk 6) . Medewerking van corporaties en inzet van betrokkenen hebben geleid tot het vinden van een 

rendabele invulling . Het gebouw is (nog) in een goede onderhoudsstaat waardoor geen grote investeringen hoeven 
te worden gemaakt om het gebouw up-to-date te brengen . Podiumfunctie sluit door het geringe aantal wijzigingen aan op de eigenschappen van het 
bestaande gebouw . Verkoopeisen worden naast een algemeen beleid bepaald door het bisdom 

In eerste instantie wilde een ontwikkelaar de St. Jozefkerk kopen met als doel deze te 
slopen en de locatie te herontwikkelen. Sloop is een van de eisen vanuit de eigenaar 
(bisdom 's-Hertogenbosch) die na de onttrekking aan de eredienst sloop als enige (goede) 
oplossing ziet voor de St. Jozefkerk. Na bekendmaking van de (sloop)plannen leidde dit tot 
verzet vanuit de omgeving en door aanvraag van een monumentstatus is sloop (voorlopig) 
niet toegestaan. Vanuit een stichting (stichting STERK) die zich inzet voor behoud van de 
St. Jozefkerk bestaan er plannen tot herbestemming van de kerk. Stichting STERK wil door 
middel van een podiumfunctie (met onder andere een theater-, muziek-, atelier- en 
wijkfunctie) de kerk herbestemmen en behouden voor de gemeenschap. 

De eerste stap (aanvraag tot een rijksmonumentstatus) in het herbestemmingproces door 
de stichting en een lid van de Raad van State is genomen om te komen tot 
herbestemming. Tot dusver zit de St. Jozefkerk in de analyse/ initiatieffase. In het geval 
van de St. Jozefkerk ziet de eigenaar (tot op heden) iedere functie-invulling anders dan 
een kerkelijke als onacceptabel en is er geen bereidheid om in te stemmen met de 
herbestemmingplannen. 



I til• 

Klooster de Binckhof 
Klooster de Binckhof te 's-Hertogenbosch is 
gelegen in de wijk Orthen. De Binckhof is in 
2005 opgeleverd en herbestemd tot 44 
starterswoningen waarvan 31 appartementen en 
13 eengezinswoningen (figuur 4.13). De vorige 
eigenaar van het klooster was geen congregatie, 
maar een orgelbouwer. 

Procesverloop bii herbestemminq van de Binckhof: 
1. opstellen randvoorwaarden 
2. keuze functie-invulling 
3. analyse problemen en (financiële) haalbaarheid 
4. planontwikkeling 
5. aanvraag vergunningen 
6. verkoop en realisatie 

Problemen bij herbestemming van de Binckhof (verdere behandeling in Hoofdstuk 5} . Beperkte mogelijkheid tot uiterlijke wijzigingen door een status als gemeentelijk monument . Slechte onderhoudsstaat van het gebouw . (kostbare) Maatregelen a.g.v. geluidshinder door de spoorweg en provincialenweg naast het 
perceel . Bezwaren voor een woonfunctie vanuit de omgeving . Faillissement van de aannemer 

Oplossingen bij herbestemming van de Binckhof (verdere behandeling in Hoofdstuk 6) 

• Medewerking vanuit de gemeente tijdens de planontwikkeling . Kopers konden zich inleven doordat het een tastbaar gebouw is . Fiscale voordelen . Hoge snelheid van de totale ontwikkeling (totale ontwikkelingstijd 2 jaar) . Geen bestemmingsplanwijziging nodig . Woningen waren op een goede wijze inpasbaar in het bestaande casco . Wooneenheden verkocht voor de start van de bouwwerkzaamheden 

Door te bestuderen binnen welke kaders de ontwikkelaar moet werken (bijvoorbeeld door 
eisen vanuit eigenaar of gemeente) worden randvoorwaarden opgesteld waarbinnen de 
herbestemming van de Binckhof moet vallen. Binnen de randvoorwaarden is door de 
ontwikkelaar geanalyseerd welke nieuwe functie-invulling(en) geschikt kan zijn tot een 
volgende financieel haalbare functie-invulling. Door de wens vanuit de gemeente en de 
marktvraag is gekozen voor een nieuwe functie-invulling tot wooneenheden. Na het 
vastleggen van de functie-invulling tot woningen volgt een analyse van de problemen die 
zich voor (kunnen) doen bij de herbestemming tot woningen. Door problemen/ 
belemmeringen in kaart te brengen kan de ontwikkelaar (gericht) zoeken naar oplossingen 
om te komen tot een succesvolle herbestemming en kijken of het te lopen risico door hem 
"aanvaardbaar" is. Daarbij is onderzocht of de ontwikkelaar met de herbestemming een 
door hem beoogd rendement kan behalen. De verdere planontwikkeling strookt met de 
ontwikkeling van een "regulier" vastgoed object. 

De processtappen bij herbestemming van klooster de Binckhof verschillen in het begin van 
het procesverloop ten opzichte van reguliere projectontwikkeling. Door het opstellen van 
randvoorwaarden (hetzij door eisen vanuit de eigenaar, gemeente of beperkingen van het 
bestaande gebouw) kan een ontwikkelaar een kader scheppen waarbinnen moet worden 
gewerkt. 



He1·bestemrn ing reli gieus erfgoed 

4.2.3 Analyse interviews 
Om te kijken in hoeverre de theorie strookt met de praktijk wordt aan de hand van 
interviews gekeken hoe ontwikkelaars het herbestemmingproces van religieus erfgoed in 
de praktijk faseren/ invulling geven. In vijf interviews is bij verschillende ontwikkelaars 
gevraagd hoe zei de herbestemming van religieus erfgoed faseren (interviews opgenomen 
in bijlage 2). Ieder interview bevat een tabel met daarin samengevat het proces, de 
problemen en oplossingen die naar voren kwamen uit de afgenomen interviews met 
ontwikkelaars. De strekking met betrekking tot de procesgang bij herbestemming uit de 
verschillende afgenomen interviews wordt in deze paragraaf weergegeven. Een uitgebreide 
analyse tussen de verschillen en overeenkomsten van de modellen en interviews volgt in 
hoofdstuk 4.3. 

Van de Water 
Stappen bij herbestemming door Van de Water: 

1. Door het netwerk dat in de loop der jaren is opgebouwd wordt de Van de Watergroep 
rechtstreeks benaderd door bijvoorbeeld een congregatie voor een eventuele verkoop van één 
van hun eigendommen. 

2. Met de verkoper worden mogelijke scenario's geschetst voor het bepalen van de toekomstige 
invulling van het gebouw en de daarmee samenhangende waarde. 

3. Stap 3 vindt plaats op twee manieren: 
a. Via een openbare inschrijving op zoek gaan naar een koper die het object op eigen risico 

afneemt. Een herbestemming dan wel ontwikkeling dient dan nog volledig plaats te 
vinden en is volledig voor rekening en risico van de koper. 

b. 1 op 1 aanbieden aan een potentiële koper en samen met deze koper een groot deel van 
het herbestemmingtraject doorlopen (i.s.m. de gemeente) . De koper neemt het gebouw 
in dit geval pas af als de mogelijkheden en dus de risico's duidelijk zijn . Hierdoor kan de 
opbrengst van de verkoop aanzienlijk hoger, maar uiteraard ook lager liggen. 

4. Functiedefinitie, het vastleggen van de toekomstige invulling 
5. Na de eerste 3 stappen gaat het verder als elk ander te ontwikkelen nieuw te realiseren 

vastgoedobject. 
Problemen bij herbestemming door Van de Water jverdere behandeling in Hoofdstuk 5) 

• Mogelijkheid en tijdsduur van een bestemmingsplanwijziging 
• Beperkingen tot wijzigingen aan het uiterlijk bij een monumentstatus 
• Voldoen aan eisen uit het bouwbesluit 
• Bouwkosten (bij achterstalliq onderhoud) 

Oplossingen bij herbestemming door Van de Water (verdere behandeling in Hoofdstuk 6) . Vrijstelling/ versoepeling door de gemeente op bouwbesluiteisen 
• Het verkrijgen van subsidie (een monumentstatus vergroot de mogelijkheden tot verstrekking 

van subsidie) 
• Verkoop van het pand tegen een symbolisch bedrag 
• Gemeente en omwonenden "te vriend" houden bijvoorbeeld door open communicatie en 

informatie avonden 
• Schets verschillenden opties tot een volgende invulling om mogelijkheden te weten te komen 

Gegeven stappen zijn geen vaste leidraad, maar wel de volgorde die meestal door Van de 
Water wordt gehanteerd. Twee zaken die hierbij opvallen zijn de rechtstreekse benadering 
van de congregatie naar Van de Water toe en het in deze beginfase niet betrekken van de 
gemeente. Van de Water wordt door congregatie(s) benaderd wanneer zij een gebouw 
willen afstoten, waaruit een vertrouwde relatie met de congregatie blijkt. Bij een 
vertrouwde relatie met congregatie(s) worden problemen die zich voor kunnen doen bij de 
verkoop voor een groot deel beperkt. Door een "extreme" functie-invulling te schetsen ten 
opzichte van een beoogde functie-invulling kan een initiatiefnemer een prefereerbare 
functie positiever neerzetten, omdat deze minder afbraak doet aan het gebouw dan een 
"extreme" functie-invulling. Uit het interview is gebleken dat de gemeente wordt gezien als 
de meest van invloed zijnde partij bij herbestemming. De gemeente wordt echter niet 
altijd betrokken in de beginfase van het project, omdat Van de Water de feitelijke 
ontwikkeling/ herbestemming niet ter hand neemt. De gemeente wordt meestal pas partij 
wanneer een (kandidaat)koper zich met de ontwikkeling gaat bezig houden. 

Voordat Van de Water overgaat tot herbestemming dienen aan de hand van een analyse 
de randvoorwaarden, problemen/ belemmeringen en mogelijkheden eerst in kaart te 
worden gebracht. Na analyse van een te herbestemmen gebouw vervolgt het traject met 
dezelfde stappen als ieder ander (regulier) te ontwikkelen vastgoedobject. 
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PRC 
Stappen bij herbestemming door PRC: 

1. Analyse houding van betrokken tegenover herbestemming van een gebouw 
2. Analyse van problemen/ belemmeringen die het herbestemmingproces kunnen stopzetten of 

langdurig kunnen vertragen 
3. Analyse van de waarde van het gebouw 

Problemen bij herbestemming door PRC (verdere behandeling in Hoofdstuk 5) 
• Uiteenlopende ideeën en wensen bij herbestemming door de verschillenden betrokkenen 
• Moeilijk om tot een besluit te komen bij het afstoten van een gering aantal religieuze 

gebouwen 
Oplossingen bij herbestemming door PRC (verdere behandeling in Hoofdstuk 6) 

• Draagvlak bij de verschillende betrokken partijen creëren 
• Architecten kunnen door visualisatie mensen op een lijn krijgen 
• Betrokken informeren en op de hoogte stellen van (beoogde) plannen 
• Betrokkenen bespelen via de media 
• Personen bij herbestemming betrekken die kennis en affiniteit met herbestemminq hebben 

PRC w1l in een vroeg stadium kunnen vaststellen hoe de verschillende betrokkenen 
tegenover herbestemming staan om iedere betrokken partij mee te krijgen bij het proces 
tot herbestemming. PRC geeft aan dat de wil van betrokkenen om mee te werken aan 
herbestemming cruciaal is, zonder medewerking van alle betrokken partijen is 
herbestemming simpelweg niet mogelijk. Een analyse van punten/ belangen die alle 
betrokkenen als belangrijk achten kan een ontwikkelaar handvaten bieden bij een nieuwe 
functie-invulling. Problemen die de herbestemming kunnen stopzetten moeten in kaart 
worden gebracht, omdat herbestemming niet kan plaatsvinden wanneer een 
doorslaggevend probleem zich voordoet. Herbestemming van het gebouw heeft de 
voorkeur boven sloop, omdat een gebouw door betrokkenen als bijzonder wordt gezien. 
Een initiatiefnemer moet samen met betrokkenen vaststellen wat het gebouw bijzonder 
maakt om te bepalen wat behouden moet blijven en waar eventueel wijzigingen kunnen 
plaatsvinden. Dat bij herbestemming het gebouw gewijzigd moet worden staat vast, de 
vraag is waar de mogelijkheden liggen om iets te veranderen. 

De analyse dient als een soort beslisinstrument om te kijken of herbestemming 
aantrekkelijk is alvorens over te gaan tot verdere stappen. De grote lijnen van de 
genomen stappen door PRC komen overeen met de geanalyseerde modellen (eerste een 
analyse, dan pas de planontwikkeling). Het verschil met de geanalyseerde modellen is dat 
PRC in het begin de houding van betrokkenen tegenover herbestemming wil vaststellen. 

53 f'1ies Verkuijlen 



HerbeSt t:!111 m1 ng r llg1eus erfgoed 

Redres 
Stappen bij herbestemming door Redres: 

1. Analyse houding van gemeente, eigenaar en eventueel omwonenden 
2. Analyse van de vraag vanuit de markt op de herbestemminglocatie 
3. Analyse mogelijkheden tot een financieel haalbare functie-invulling 
4. Keuze functie-invulling 
5. Analyse problemen/ belemmeringen die zich in het herbestemmingproces voor kunnen doen 
6. Analyse oplossingen voor de problemen die zich voor kunnen doen tijdens herbestemming 
7. Vervolg van de ontwikkeling als een regulier te ontwikkelen vastgoed object 

Problemen bij herbestemming door Redres (verdere behandeling in Hoofdstuk 5) . Verkoopeisen vanuit de eigenaar maken het vinden van een nieuwe functie moeilijk . Een nieuwe functie moet zichzelf in stand kunnen houden 
• Achterstallig onderhoud brengt hoge kosten met zich mee 
• Tijdsduur van een bestemmingsplanwijziging 
• Het behalen van eisen uit het bouwbesluit (met name daglichteis) in combinatie met een 

monumentstatus 
Oplossingen bij herbestemming door Redres (verdere behandeling in Hoofdstuk 6) 

• Een initiatiefnemer die zich (echt) wil inzetten voor behoud van een gebouw 
• Concentreer je alleen op functies die de mogelijkheid bieden zichzelf in stand te houden 
• Vertrouwen bij de eigenaar van het gebouw . Leg gemaakte afspraken vast . Overleg met (invloedrijke) betrokkenen om weerstand te verminderen/ voorkomen 

Een initiatiefnemer moet samen met de gemeente en eigenaar overeenstemming bereiken 
over een opvolgende functie-invulling. Wanneer partijen (bijvoorbeeld gemeente, eigenaar 
en omwonenden) negatief staan tegenover herbestemming is de herbestemming niet 
mogelijk. Door in het begin overleg te voeren met gemeente, eigenaar en eventueel 
omwonenden kan men sneller tot oplossingen komen zonder tegen het zere been te 
schoppen. In dit overleg kan worden vastgesteld of deze partijen willen meewerken aan de 
herbestemming en waar de mogelijkheden voor een nieuwe functie-invulling liggen. Redres 
geeft aan dat het vinden van een functie-invulling die zichzelf in stand kan houden het 
belangrijkste is in het proces tot herbestemming. Het probleem bij de leegstand van 
(religieus) erfgoed is dat de eigenaar de kosten van het pand niet meer kan opbrengen. 
Een nieuwe functie-invulling moet ervoor zorgen dat het gebouw een volgende periode 
geschikt kan worden gemaakt voor een gebruik dat geen geld blijft kosten. Bij het vinden 
van een geschikte functie-invulling is het van belang de vraag vanuit de markt te 
combineren met de locatie. Een initiatiefnemer moet analyseren waar toekomstige 
gebruikers op een locatie behoefte aan hebben om afzet te kunnen garanderen. Een model 
dat aangeeft welke functie-invulling in een gebouw "moet" komen lijkt goed, maar in de 
praktijk zal een ontwikkelaar bij een (persoonlijk) negatieve beoordeling van een bepaalde 
functie-invulling niet (snel) door een model op andere gedachten worden gebracht. Inzicht 
in de lokale markt is daarom een vereiste om te komen tot een nieuwe functie-invulling. 
Ontwikkeling van een vastgoed object gaat nooit zonder slag of stoot daarom moet een 
initiatiefnemer de problemen/ belemmeringen die zich voor (kunnen) doen in kaart 
brengen. Wanneer een initiatiefnemer op de hoogte is van de problemen/ belemmeringen 
kan er gericht worden gezocht naar oplossingen om uiteindelijk tot een (succesvolle) 
herbestemming te komen. 

Het voornaamste verschil ten opzichte van de geanalyseerde modellen is de medewerking 
en houding van de betrokkenen. Geanalyseerde modellen gaan in op belemmeringen die 
het gebouw met zich meebrengt en niet op belemmeringen door andere betrokkenen. 
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Cornelis Huvaens Pr01ectontw1 ema "kk r 
Stappen bij herbestemming door Cornelis Huygens Projectontwikkeling: 

1. Analyse of er eventueel herbestemming mogelijk is bij een gebouw (geen belemmeringen door 
bijvoorbeeld onvoldoende creëerbaar daglicht waardoor herbestemming niet mogelijk is). 

2. Analyse naar de mogelijkheid van een haalbare functie-invulling. 
3. Analyse medewerking door gemeente en eigenaar 

a. Wil de gemeente meewerken aan de verschillende procedures 
(bestemmingsplanwijziging en vergunningen)? 

b. Is de eigenaar bereid het gebouw te verkopen? 
4. Maak partijen die nodig zijn voor de herbestemming van het gebouw enthousiast 
5. Vervolg van het proiect als ieder ander te realiseren vastqoedobiect. 

Problemen bij herbestemming door Cornelis Huygens Projectontwikkeling (verdere 
behandeling in Hoofdstuk 5) . De grootste problemen bij herbestemming zijn problemen die door een ontwikkelaar niet zijn 

te beïnvloeden 
Oplossingen bij herbestemming door Cornelis Huygens Projectontwikkeling (verdere 
behandeling in Hoofdstuk 6) 

• Een ontwikkelaar moet zelf geloven in zijn plan . Enthousiasme en draagvlak bij 
verschillenden betrokkenen is de sleutel tot een succesvol project. 

Cornelis Huygens Projectontwikkeling geeft aan eerst te analyseren welke problemen/ 
belemmeringen aan de orde zijn die een ontwikkelaar niet kan beïnvloeden . 
Herbestemming kan simpelweg niet plaatsvinden wanneer bijvoorbeeld de eigenaar het 
gebouw niet wil verkopen of als bij onvoldoende daglichttoetreding geen wijzigingen aan 
het uiterlijk mogen plaatsvinden. Bij de keuze tot een nieuwe functie-invulling kijkt de 
ontwikkelaar alleen naar functies die de mogelijkheid tot een positief rendement geven op 
basis van de vraag vanuit de (lokale) markt. Een functie-invulling die geen rendement 
oplevert is niet aantrekkelijk, omdat daarmee het leegstandsprobleem niet wordt opgelost 
en een ontwikkelaar rendement wil behalen op zijn gemaakte investeringen. Hierbij de 
kanttekening dat de snelheid waarmee een functie-invulling kan worden verkocht van 
grote invloed is bij de keuze voor een nieuwe functie-invulling. De functie-invulling die op 
papier het meeste rendement geeft kan een hoog leegstandsrisico met zich mee brengen 
en uiteindelijk minder rendement opleveren dan een functie-invulling die snel kan worden 
afgestoten (een leegstaand pand kost een ontwikkelaar immers geld). Een ontwikkelaar 
moet geloven in de realisatie van een succesvol project wanneer deze overgaat tot 
herbestemming. Wanneer een ontwikkelaar zelf gelooft in een haalbare/ succesvolle 
herbestemming en dit gedachtegoed kan overbrengen aan andere betrokkenen wekt dit 
vertrouwen dat kan leiden tot een meegaand herbestemmingproces. 

Cornelis Huygens Projectontwikkeling probeert met de eerste stap evenals in het model 
Transformatiemeter (van der Voordt, 2007) vast te stellen of er geen belemmeringen zijn 
die herbestemming uitsluiten. Een van de grote verschillen ten opzichte van de 
geanalyseerde modellen is dat Cornelis Huygens Projectontwikkeling de medewerking van 
eigenaar en gemeente mee neemt in de analyse van een te herbestemming gebouw. 
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c eres p t ro1ec en 
Stappen bij herbestemming door Cornelis Huygens Projectontwikkeling: 

1. Gebouw analyse: 
a. (onderhoud)Staat van het gebouw (schil en het dak) 
b. Hoogtes van het gebouw 
c. Daglichttoetreding 
d. Heb je een goed gevoel bij het gebouw, kun je er iets mee? 

2. Analyse naar de mogelijkheden tot het creëren van m 2 's die een nieuwe functie-invulling biedt 
3. Analyse financiële haalbaarheid? Kosten om achterstallig onderhoud op te vangen, kosten voor 

het realiseren van de nieuwe functie-invulling, aankoopkosten? Aankoopkosten worden 
gebaseerd op het bedrag dat ''over" is : Bouwkosten + renovatie - opbrengsten = 
aankoopkosten . 

4. Beslismoment op het einde van de analyse. Is het na de bovenstaande stappen aantrekkelijk 
om te herbestemmen? 

5. Project wordt afgewerkt als een requliere oroiectontwikkelino . 
Problemen bij herbestemming door Cornelis Huygens Projectontwikkeling (verdere 
behandeling in Hoofdstuk 5) . Het realiseren van een financieel haalbaar project . Een slechte onderhoudsstaat van het gebouw 

• Een eigenaar die bepaalde (moqeliik rendabele functie-invulling) uitsluit 
Oplossingen bij herbestemming door Cornelis Huygens Projectontwikkeling (verdere 
behandeling in Hoofdstuk 6) . De mogelijkheid om te kunnen kiezen tussen meerdere gebouwen, om de meest aantrekkelijke 

te herbestemmen . De afweging maken tussen opbrengsten en kosten tot wijzigingen (bijvoorbeeld door het PVE 
te vereenvoudigingen) 

• Het verkrijgen van subsidie(s) 

De meest van invloed zijnde factoren met betrekking tot het gebouw op de 
herbestemmingpotentie worden in de gebouwanalyse door Ceres beoordeeld. Een slechte 
staat van het gebouw kan voor hoge kosten zorgen, de hoogte (van vooral middenschip) 
kan het moeilijk/ kostbaar maken (binnen de randvoorwaarden vanuit de gemeente en 
eigenaar) een geschikt gebruik te vinden, gebrek aan daglicht kan functies door een 
daglichteis vanuit het bouwbesluit uitsluiten en een ontwikkelaar moet een goed gevoel/ 
vertrouwen hebben bij de herbestemming. Het soort functie-invulling en het aantal m 2 's 
dat kan worden gerealiseerd is van invloed op de haalbaarheid, omdat meer te verkopen 
m 2 's meer opbrengsten voor een ontwikkelaar (kunnen) betekenen. Het aantal m 2 's dat 
kan/ mag worden gerealiseerd is afhankelijk van het PVE en gestelde eisen in het 
bouwbesluit, gezien deze eisen randvoorwaarden opleggen waarbinnen een functie moet 
worden gerealiseerd. Door de verschillende kosten en opbrengsten van de bestemming 
met elkaar te vergelijken kan een ontwikkelaar opmaken of het aantrekkelijk is een 
gebouw te herbestemmen. Na de eerste drie stappen volgt evenals het model 
Transforamtiepotentiemeter (van der Voordt, 2007) een beslismoment om de 
herbestemming wel of niet ter hand te nemen . Het traject wat na het beslismoment volgt 
is vergelijkbaar met de ontwikkeling van een regulier vastgoedobject. De eerste drie 
stappen worden bij Ceres gezien als een soort preanalyse waarmee kan worden beslist of 
het aantrekkelijk is om over te gaan tot herbestemming van religieus erfgoed. Een analyse 
van de voornaamste verschillen en overeenkomsten komen verder aan bod in hoofdstuk 
4.3. 
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Eigenaren religieus erfgoed 
In het herbestemmingproces kan bij eigenaren het onderscheid worden gemaakt tussen 
Rooms-katholiek- (kerk en klooster) en protestantse eigenaar. De procesgang van 
eigenaren worden niet vergeleken met de modellen, maar wel meegenomen in de analyse 
om ontwikkelaars inzicht te geven in de wijze van besluitvorming door een Rooms
katholiek- (kerk en klooster) en protestantse eigenaar. De procesgang bij verkoop van een 
gebouw door een R.K. eigenaar bleek uit de afgenomen interviews (bijlage 3) en 
literatuurstudie (hoofdstuk 3 actoren). De procesgang door de protestantse eigenaar is 
opgesteld uit bevindingen uit hoofdstuk 3. 

Stappen tot herbestemming van een kerk door een R.K. eigenaar: 
1. initiatief tot sluiting van een kerk door omgeving en lokale parochie 
2. overleg met bisdom met betrekking tot sluiting van de kerk 
3. beslissing door het bisdom tot het sluiten van de kerk 
4. opstellen verkoopvoorwaarden door het bisdom 
5. onttrekking aan de eredienst 
6. verkoop van de kerk aan een opvolgende partij nadat alle zaken zijn vastqeleqd 

Problemen tot herbestemming bij R.K. kerk eigenaar (verdere behandeling in hoofdstuk 5): 
• eigenaren stellen verkoopvoorwaarden die beperkingen opleggen aan een volgende functie 

invulling. In grote lijnen geen moskee, seks gerelateerde invulling en in beperkte mate 
commerciële voorzieningen (geld ook bij R.K. klooster). . eisen zijn mede afhankelijk van de houding van het bisdom 

Oplossingen bij herbestemming bij R.K. kerk eigenaar (verdere behandeling in Hoofdstuk 6) 

• overleg voeren met het bisdom met (als het kan) de bisschop, omdat die het uiteindelijke 
besluit neemt . mogelijkheden zijn afhankelijk van het bisdom (wat bij de een niet kan, kan bij de ander wel) 

• schetsen van extremen (geld ook voor R. K. kloosters en protestantse kerken) . visualisatie en/ of herbestemmingen uit het verleden (geld ook voor R.K. kloosters en 
pro te sta ntse kerken) 

Stappen tot herbestemming van een kerk door een protestantse eigenaar: 
1. lokale kerkgemeenten neemt de beslissing een gebouw af te stoten 
2. vastleggen verkoopvoorwaarden gesteld door lokale kerkgemeenten 
3. verkoop van de kerk aan een opvolgende partij 

Problemen tot herbestemming bij protestantse kerk eigenaar (verdere behandeling in 
hoofdstuk 5): 

• eigenaren stellen verkoopvoorwaarden die beperkingen opleggen aan een volgende functie 
invulling. in grote lijnen geen moskee en seks gerelateerde invulling . 

Oplossingen bij herbestemming bij protestantse kerk eigenaar (verdere behandeling in 
Hoofdstuk 6) 

• Een gesprek met de eigenaar over de mogelijkheden, omdat deze autonoom is in zijn 
beslissing 

Stappen tot herbestemming van een klooster door een R.K. eigenaar: 
1. eigenaar/ gebruikers van het klooster beslissen hun gebouw af te stoten 
2. opstellen van verkoopwaarden eventueel in samenwerking met KNR (een overkoepelende 

organisatie die zorgt voor coördinatie tussen de verschillenden instellingen) 
3. verkoop van het klooster aan een opvolgende partij nadat alle zaken zijn vastgelegd 

Oplossingen bij herbestemming bij R.K. klooster eigenaar (verdere behandeling in Hoofdstuk 
6) 

• Bii bewoninq van het klooster alternatieve woonruimte aanbieden 

Verschillen in het proces tussen de eigenaren onderling doen zich voor op het gebied van 
zeggenschap. Protestantse kerk- en R.K. kloostereigenaren zijn in principe autonoom in 
hun beslissing tot het afstoten van hun gebouw en de verkoop kan al dan niet met behulp 
en ondersteuning van een overkoepelende organisatie. De verkoop van een R.K. kerk gaat 
altijd via het bisdom. Het bisdom beslist hoe de verkoop zal geschieden. Eigenaren van 
een R.K. kerk of klooster stellen dat de verkoop met een gerust hart moet kunnen en 
geven aan dat er na verkoop geen onduidelijkheden meer mogen zijn. Redres en Ceres 
geven in de interviews (zie bijlage 2) aan dat protestantse eigenaren coulant zijn wat 
betreft een volgende functie-invulling en sluiten over het algemeen alleen een moskee en 
seks gerelateerde invulling uit. In het geval van een R.K. eigenaar zijn de mogelijkheden 
tot een volgende functie-invulling bij een kerk afhankelijk van het bisdom en bij een 
klooster van de eigenaar (en eventueel met medezeggenschap van het KNR). Problemen 
door R.K. eigenaren worden verder toegelicht in hoofdstuk 5 en mogelijke oplossingen in 
hoofdstuk 6. 
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4.3 Vergelijking theoretische en praktische analyse 
Door resultaten vanuit de theoretische en praktische analyse met elkaar te vergelijken kan 
worden vastgesteld welke punten belangrijk kunnen zijn in het herbestemmingproces van 
religieus erfgoed. I'Ja het schetsen van algemene bevindingen worden geanalyseerde cases 
vergeleken met de onderzochte modellen. Daarna worden processtappen voortgekomen uit 
interviews vergeleken met de onderzochte modellen. Uit de vergelijkingen kan worden 
bepaald welke stappen en welke aandachtspunten voor een ontwikkelaar van belang zijn 
voor het opstellen van een toekomstig instrument als resultaat van dit onderzoek. Punten 
die bruikbaar worden geacht voor het toekomstig op te stellen instrument worden per case 
of interview gegeven en gemerkt door een letter (bijvoorbeeld A of B) om latere 
terugkoppeling te vergemakkelijken. 

Opvallend bij fasemodellen in de algemeen theoretische en praktische analyse is dat latere 
modellen niet meer het hele herbestemmingproces in kaart brengen. Recentere 
fasemodellen voor herbestemming concentreren zich voornamelijk op het analyseren van 
het gebouw, de mogelijkheden, problemen/ belemmeringen en niet meer op het geven van 
een leidraad voor het totale herbestemmingproces van initiatief tot realisatie. De meest 
recente fasemodellen worden gebruikt om het gebouw gestructureerd/ onderbouwd te 
kunnen beoordelen en dienen als een soort beslissingsinstrument. Modellen zijn 
opgebouwd van grof naar fijn waarbij wordt gestart met het in kaart brengen van 
doorslaggevende problemen. De achterliggende gedachte is dat wanneer een 
doorslaggevend probleem zich voordoet herbestemming komt te vervallen en een 
initiatiefnemer niet verder kan gaan met de herbestemming. De volgorde van het 
herbestemmingproces wordt bepaald door de mate van invloed die problemen hebben op 
de herbestemming en gaat in fases/ stappen. Fases in een model van het 
herbestemmingproces beginnen met problemen die door een initiatiefnemer niet/ 
nauwelijks te beïnvloeden zijn en eindigen met een fase waarin problemen "gemakkelijk" 
beïnvloedbaar zijn (figuur 4.14). 

Grof 

l 
Fijn 

Figuur 4.14: Opbouw recente modellen 

Theorie versus praktijk processen (cases) 
In het geval van de Pniëlkerk komen de eerste drie stappen overeen met het analyseren 
van het gebouw zoals bij het model Oskam en Krabbe of Herbestemmingwijzer en de 
laatste vier stappen met die van een reguliere vastgoedontwikkeling. Genomen stappen in 
het proces tot herbestemming van de Pniëlkerk komen (in grote lijnen) overeen met die 
van de Herbestemmingswijzer (Hek, 2004), omdat het model stappen geeft om meerdere 
functie-invullingen in het gebouw te combineren. Overeenkomsten tussen case en model 
doen zich voor bij een analyse van de (financiële) haalbaarheid en passendheid tot het 
combineren van meerdere functies. Verschillen doen zich voor bij de functie-invulling. In 
het geval van de Pniëlkerk werd de keus tot een nieuwe functie-invulling gemaakt op basis 
van functies die zich aanboden en de Herbestemmingswijzer kiest de "beste" nieuwe 
functie-invulling via een computermodel. De ontwikkelaar heeft bij de Pniëlkerk niet 
gezocht naar een functie-invulling(en), maar geanalyseerd of het mogelijk was de twee 
"aangeboden" functies rendabel in te passen. In het geval van de Pniëlkerk stuitte de 
ontwikkelaar pas in een vergevorderd stadium op de verplichting van een 
monumentvergunning. 
Punten voor een toekomstig instrument: 

• kies een nieuwe functie-invulling op basis van (financiële) haalbaarheid (een 
functie-invulling moet zich instant kunnen houden) (A) 

• behoed een ontwikkelaar voor (grote) problemen zoals een monumentvergunning 
(B) 
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Herbestemming van de Julianakerk vertoont door het inpassen van twee functies de 
meeste overeenkomsten met het model van de Herbestemmingswijzer (Hek, 2004) . De 
eerste drie processtappen (haalbaarheid, inpassen van verschillende PVE's en analyse 
financiële haalbaarheid) komen overeen met die van de Herbestemmingswijzer, waarna 
het vervolg gelijk is aan dat van een reguliere vastgoedontwikkeling. De ontwikkelaar heeft 
de functie-invulling als ontmoetingscentrum aangevuld met een kantoorfunctie om te 
komen tot een rendabel project. De Herbestemmingswijzer kijkt naar alle mogelijke 
functie-invullingen, iets dat een ontwikkelaar niet doet. 
Punten voor een toekomstig instrument : 

• kies een nieuwe functie-invulling op basis van (financiële) haalbaarheid (een 
functie-invulling moet zich instant kunnen houden) (A) 

Het KUN Stappenplan (Smits, 1999) en de initiatiefnemer van de St. Annakerk zijn op zoek 
naar een te herbestemmen monument in plaats van een initiatiefnemer die wil kijken of 
herbestemming mogelijk aantrekkelijk is . De derde stap in het KUN Stappenplan is het 
ontwikkelen van een strategie die kan leiden tot herbestemming wat in het praktijkproces 
heeft geleid tot de aanvraag van een monumentstatus. In tegenstelling tot het 
herbestemmingproces van de Pniëlkerk waar een monumentaanvraag voor belemmeringen 
zorgde maakte de aanvraag (en verkrijging) van een monumentstatus in geval van de St. 
Annakerk herbestemming mogelijk. De analyse in het herbestemmingproces van de St. 
Annakerk vertoont gelijkenissen met het model Transformatiemeter (van der Vlist, 2004), 
omdat de initiatiefnemer alleen naar een functie-invulling heeft gezocht die een beoogt 
rendement oplevert (kantoren en woningen) . Na de analysefase vervolgt het 
herbestemmingproces de stappen die gel ijk zijn aan de ontwikkeling van een regulier 
vastgoedobject. Het instrument als resultaat van dit onderzoek wordt opgesteld om een 
ontwikkelaar inzicht te geven in de problematiek rondom herbestemming van religieus 
erfgoed. Het vinden en op zoek gaan naar religieus erfgoed maakt geen onderdeel uit van 
dit onderzoek en wordt daarom niet meegenomen in een te ontwikkelen instrument. 
Punten voor een toekomstig instrument : 

• kies een nieuwe functie-invulling op basis van (financiële) haalbaarheid (een 
functie-invulling moet zich instant kunnen houden) (A) 

De eerste stap bij herbestemming van de St. Jozefkerk genomen door initiatiefnemer 
STERK is een strategie om te komen tot herbestemming, namelijk de aanvraag tot een 
(rijks)monumentstatus. Strategieën om te komen tot herbestemming komen voor in het 
KUN stappenplan. Stichting STERK heeft na de aanvraag van een monumentstatus een 
analyse gedaan naar de randvoorwaarden waarbinnen herbestemming kan/ moet vallen. 
Binnen de door STERK gestelde randvoorwaarden hebben zij gezocht naar een (financieel) 
haalbare gemeenschappelijke functie-invulling, die eveneens tot instemming van de 
eigenaar moet kunnen leiden. Het stellen van randvoorwaarden en zoeken naar financieel 
haalbare functie-invulling komt terug in de Transformatiemeter. Het verschil tussen de 
Transformatiemeter en het proces van de St. Jozefkerk is dat de Transformatiemeter geeft 
vaste functies die rendabel (kunnen) zijn en bij de St. Jozefkerk heeft STERK gezocht naar 
een combinatie van gemeenschappelijke functies die kunnen leiden tot een rendabele 
functie-invulling. 
Punten voor een toekomstig instrument: 

• Randvoorwaarden opstellen om binnen die kaders op zoek te gaan naar een 
financieel haalbare functie-invulling(en) (C) 
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Het herbestemmingproces van klooster de Brinckhof vertoont overeenkomsten met de 
Transformatiemeter (van der Vlist, 2004). Zowel het model als praktijkproces stelt eerst 
randvoorwaarden waarbinnen herbestemming moet plaatsvinden. Randvoorwaarden die in 
het praktijkproces worden meegenomen zijn uitgebreid met de locatieaspecten die in het 
model (Transformatiemeter) zijn gegeven (beoordeling of de mogelijkheid aanwezig is voor 
een rendabele functie-invulling). Daarna komen het model en praktijkproces overeen door 
eerst de functie-invulling vast te leggen waarna wordt beoordeeld of herbestemming 
(financieel) haalbaar is. De mate waarin het te herbestemmen gebouw voor 
belemmeringen kan zorgen is afhankelijk van de functie-invulling. 
Punten voor een toekomstig instrument: 

• Randvoorwaarden opstellen om binnen die kaders op zoek te gaan naar een 
financieel haalbare functie-invulling(en) (C) 

• Stel in een vroeg stadium de functie-invulling vast om te beoordelen welke 
(specifieke) aspecten voor problemen/ belemmeringen kunnen zorgen om gericht 
naar oplossingen te zoeken (D) 

• kies een nieuwe functie-invulling op basis van (financiële) haalbaarheid (een 
functie-invulling moet zich instant kunnen houden) (A) 

Uit een analyse van de cases kan worden opgemerkt dat de herbestemmingprocessen in 
grote lijnen veel gelijkenis met elkaar vertonen. Wanneer een ontwikkelaar overgaat tot 
herbestemming is het verschil met de ontwikkeling van een regulier vastgoedobject, dat 
een bestaand gebouw als uitgangspunt dient bij de ontwikkeling. Bij een bestaand gebouw 
zal een initiatiefnemer altijd moeten beginnen met de analyse van het gebouw. Het 
herbestemmingproces kent een uitgebreide analysefase waarin: randvoorwaarden worden 
opgesteld, de keuze voor een opvolgende functie-invulling wordt gemaakt en de 
haalbaarheid van het plan wordt getoetst. Na de analysefase komt het vervolg overeen 
met de ontwikkeling van een regulier vastgoedobject. Een op te stellen instrument hoeft 
niet zozeer een leidraad te zijn, maar moet een ontwikkelaar inzicht in de problematiek en 
mogelijkheden geven voor hij start met het deel dat overeenkomt met reguliere 
projectontwikkeling (de feitelijke planontwikkeling). 

Theorie versus interviews 
Van de Water stelt eerst samen met de eigenaar randvoorwaarden vast waarbinnen de 
herbestemming mag plaatsvinden. De Transformatiepotentiemeter (van der Voordt, 2007), 
Fasemodel Schrieken (Schrieken, 2000) en Transformatiemeter (van der Vlist, 2004) 
stellen in beginstadium ook verkoopeisen vanuit de eigenaar vast. Analyse van het gebouw 
vertoont gelijkenissen met de latere modellen waarbij problemen/ belemmeringen in kaart 
worden gebracht om vandaar uit te beoordelen wat de mogelijkheden zijn. Een 
kanttekening wordt geplaatst bij het bepalen van de randvoorwaarden, die alleen met de 
eigenaar plaatsvinden. In het interview geeft Van de Water aan dat de gemeente het 
meest van invloed is op de herbestemming. 
Punten voor een toekomstig instrument: 

• neem bij het bepalen van de randvoorwaarden ook de houding/ mening van de 
gemeente mee (E) 

PRC geeft aan dat zij bij herbestemming van erfgoed beginnen met een preanalyse zoals in 
stap 1 en 2 van de Transformatiepotentiemeter (van der Voordt, 2007) en daarna wordt 
bepaald hoe verder te gaan met het herbestemmingproces (hetzij met een uitgebreide 
analyse of planuitwerking). Uit de onderwerpen in de preanalyse kan worden opgemaakt 
dat PRC het als cruciaal ziet om de houding van betrokkenen te weten, inzicht te hebben in 
problemen die de herbestemming kunnen stopzetten of langdurig kunnen vertragen en de 
waarde van het gebouw bepalen. lilledewerking door andere partijen (anders dan gemeente 
en eigenaar) wordt maar voor een klein deel in het KUN Stappenplan (Smits, 1999) 
meegenomen. Het KUN Stappenplan wil alleen de gebruiker erop wijzen dat 
herbestemming niet alleen afhankelijk is van de initiatiefnemer, maar dat er meerdere 
partijen betrokken zijn bij herbestemming van een monument. Uit hoofdstuk 3 Actoren is 
onder andere gebleken dat de medewerking van betrokkenen van groot belang is bij de 
herbestemming van religieus erfgoed. 
Punten voor een toekomstig instrument: 

• Neem in beginstadium de houding van betrokken partijen mee (F) 
• Werk bij de te nemen stappen van grof naar fijn met eventuele beslismomenten 

(G) 
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In vergelijking met stappen in de Transformatiepotentiemeter, Fasemodel Schrieken en 
Transformatiemeter komen te nemen stappen door Redres overeen met de modellen. 
Redres geeft een analyse van randvoorwaarden, problemen, oplossingen en 
mogelijkheden. Verschillen ten opzichte van de modellen doen zich voor in de door Redres 
gehanteerde volgorde en de toevoeging van een analyse van de houdingen van gemeente, 
eigenaar en eventueel omwonenden. Het succes van herbestemming is afhankelijk van de 
mogelijkheid die een nieuwe functie-invulling biedt tot het genereren van financiële 
middelen. Uit een analyse (naar persoonlijk inzicht door de ontwikkelaar) van de (lokale) 
markt kan worden bepaald naar welke functie-invulling(en) vraag is waarna een nieuwe 
invulling wordt gekozen. Wanneer de opvolgende functie-invulling bekend is kan een 
ontwikkelaar specifieke problemen/ belemmeringen toegespitst op de gekozen functie
invulling in kaart brengen. 
Punten voor een toekomstig instrument: 

• Neem in beginstadium de houding van betrokken partijen mee (F) 
• Stel in een vroeg stadium de functie-invulling vast om te beoordelen welke 

(specifieke) aspecten voor problemen/ belemmeringen kunnen zorgen om gericht 
naar oplossingen te zoeken (D) 

• Kies een nieuwe functie-invulling op basis van persoonlijk inzicht uit (lokale) 
marktkennis om te komen tot een financieel haalbare herbestemming die zich in 
stand kan houden (H) 

Cornelis Huygens Projectontwikkeling kent dezelfde stappen als door Redres worden 
gehanteerd, verschillen doen zich voor in de volgorde. Daarbij is het niet per definitie zo 
dat stappen elkaar in chronologische volgorde opvolgen. Bijvoorbeeld de beoordeling van 
het gebouw zal zich voordoen met in het achterhoofd een (mogelijke) functie-invulling, 
terwijl die (volgens het faseplan) pas daarna wordt gekozen. Ontwikkelaars gaven in 
interviews aan dat wanneer zij een gebouw onder ogen krijgen zij gevoelsmatig een 
bepaald beeld vormen met betrekking tot de mogelijkheden naar een nieuwe functie
invulling. 
Punten voor een toekomstig instrument : 

• Neem in beginstadium de houding van betrokken partijen mee (F) 
• Stel in een vroeg stadium de functie-invulling vast om te beoordelen welke 

(specifieke) aspecten voor problemen/ belemmeringen kunnen zorgen om gericht 
naar oplossingen te zoeken (D) 

• Kies een nieuwe functie - invulling op basis van persoonlijk inzicht uit (lokale) 
marktkennis om te komen tot een financieel haalbare herbestemming die zich in 
stand kan houden (H) 

• Werk met stappen . Een instrument hoeft niet per fase alles af te sluiten, maar 
moet vooral aspecten inzichtelijk maken (niet een wil opleggen) (I) 

De stappen door Ceres Projecten gehanteerd lijken sterk op die van de 
Transformatiemeter. De gelijkenis tussen de stappen van Ceres Projecten en de 
Transformatiemeter is niet verwonderlijk, omdat het interview plaatsvond met diegene die 
het model heeft opgesteld. Invulling van de stappen door Ceres Projecten en de 
Transformatiemeter zijn verschillend . Waar de Transformatiemeter vaste antwoorden geeft 
worden de stappen bij Ceres Projecten geanalyseerd op basis van persoonlijk inzicht door 
een ontwikkelaar. 

• Leg een ontwikkelaar geen mening op, maar geef aspecten waar een ontwikkelaar 
naar moet/ kan kijken (J) 
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Recentere modellen komen overeen met de procesgang die ontwikkelaars weergeven in de 
interviews. Geïnterviewde ontwikkelaars werken bij herbestemming in fases van grof naar 
fijn te beginnen bij de grote niet/ nauwelijks beïnvloedbare problemen en eindigen bij 
(goed) beïnvloedbare problemen. De volgorde van het herbestemmingproces is iedere keer 
anders en wordt voornamelijk bepaald door de mate van invloed die (verwachte) 
problemen met zich meebrengen. De mate van invloed die problemen met zich 
meebrengen zijn vooral afhankelijk van de functie-invulling. Bijvoorbeeld bij een functie
invulling tot bibliotheek zal de focus meer liggen op het genereren van voldoende 
financiële middelen dan op daglicht, wat bij woningen precies andersom is . Woningen 
bieden juist de mogelijkheid tot het realiseren van een herbestemming die zich kan 
bedruipen, maar daar is in tegenstelling tot bij een bibliotheek daglicht(eis) wel een 
(groot) probleem. Ontwikkelaars gaven in gespreken aan dat de functie-invulling bepaalt 
of de herbestemming al dan niet is geslaagd. Een goede herbestemming moet ervoor 
zorgen dat het gebouw zichzelf in stand kan houden en niet opnieuw geld gaat kosten . De 
keuze voor een nieuwe functie-invulling is afhankelijk van wat de vraag vanuit de lokale 
markt is. Een aantal van de behandelde modellen probeert zoveel mogelijk alternatieven te 
geven bij een nieuwe functie-invulling . Ontwikkelaars nemen in de meeste gevallen maar 
een paar alternatieven mee in de keuze voor een opvolgende functie - invulling (meestal 
woningen en kantoren) gezien de meeste functies zichzelf nauwelijks kunnen bedru ipen . 
Bijvoorbeeld een bibliotheek lijkt een goede functie-invulling doordat weinig wijzingen aan 
het gebouw nodig zijn, maar het genereert (vaak) onvoldoende kasstromen om zichzelf in 
stand te houden . Kort door de bocht willen geïnterviewde ontwikkelaars de volgende 
vragen beantwoord hebben: 

• Welke functie-invulling(en) biedt op de betreffende locatie de mogelijkheid voor 
het realiseren van een herbestemming die rendabel is en zichzelf kan bedruipen? 

• Tegen welke (specifieke) problemen/ belemmeringen loop ik aan en zijn deze 
problemen (gemakkelijk of juist niet) op te lossen? 

Na het beantwoorden van de bovenstaande vragen kan een ontwikkelaar besluiten de 
herbestemming van het gebouw wel of niet ter hand te nemen . Het verschil met de 
ontwikkeling van een regulier vastgoedobject zit hem in het voortraject. Bij 
herbestemming dient een (grondige) analyse plaats te vinden om de beslissing over te 
gaan tot herbestemming op een gedegen manier te kunnen onderbouwen. Ontwikkelaars 
gaven tijdens interviews (bijlage 2) aan dat zij bij herbestemming de specifieke zaken 
tijdens het voortraject in kaart willen brengen . Dat er bij het (ver)bouwen van een project 
een bouwvergunning dient te worden aangevraagd is duidelijk, maar dat ontwikkelaars 
bijvoorbeeld te maken krijgen met belemmeringen door een monumentstatus is niet altijd 
helder. 
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4.4 Samengevat 
Veel modellen zijn opgesteld voor herbestemming, maar niet specifiek voor een 
ontwikkelaar als initiatiefnemer. Uit bestudering van verschillende fasemodellen is 
gebleken dat de "analysefase" bij herbestemming uitgebreider is dan in reguliere 
projectontwikkeling. De analysefase moet ervoor zorgen dat : 

• Een ontwikkelaar in een vergevorderd stadium niet tegen (grote) problemen 
aanloopt 

• Een indruk geven van de mogelijkheden tot herbestemming 
• De beslissing tot herbestemming voldoende onderbouwd is 

Recentere modellen concentreren zich alleen op de analysefase om het gebouw op een 
gestructureerde wijze te kunnen beoordelen . Fasemodellen die zijn opgesteld voor religieus 
erfgoed richten zich bij de analyse op problemen die zich specifiek voor kunnen doen bij 
herbestemming van religieus erfgoed. 

Uit analyse van de cases blijkt dat in grote lijnen de fases in het herbestemmingproces 
sterk met elkaar en de geanalyseerde theorie overeenkomen . Initiatiefnemers stellen in 
eerste instantie de randvoorwaarden vast die het gebouw en betrokkenen met zich 
meebrengen, kiezen dan een (voorlopig) nieuwe functie-invulling en kijken of het plan 
haalbaar is/ kan worden gemaakt. De invloed van problemen waar een initiatiefnemer in 
het herbestemmingproces tegenaan loopt zijn kenmerkend voor de voortgang van de 
herbestemming. Verschillen tussen de cases en de theoretische modellen doen zich voor in 
de procesvolgorde. Initiatiefnemers uit de cases hadden geen van allen ervaring met 
herbestemming (van religieus erfgoed), waardoor het procesverloop geen vaste leidraad 
kende, maar zij lieten zich leiden door problemen die zich voordeden. Theoretische 
modellen belichten niet/ nauwelijks de invloed van andere partijen in het 
herbestemmingproces. De houding, medewerking en meningen van betrokkenen bij 
herbestemming dient te worden meegenomen in het te ontwikkelen instrument. 

Uit gesprekken met ontwikkelaars die religieus erfgoed hebben herbestemd is gebleken dat 
zij het vinden van een rendabele invulling die zichzelf in stand kan houden en 
medewerking van de betrokkenen (vooral gemeente en eigenaar) als cruciaal zien bij 
herbestemming. Het herbestemmingproces verloopt vaak niet volgens een vaste volgorde 
en is afhankelijk van de invloed die problemen/ belemmeringen met zich meebrengen. Een 
ontwikkelaar wil in een vroeg stadium weten waar de (grote) problemen zitten, of er 
manieren zijn om die problemen op te lossen en zo ja, hoe. 

Het herbestemmingproces kent geen vaste leidraad die steevast bij iedere herbestemming 
van religieus erfgoed gebruikt kan worden . De volgorde van het herbestemmingproces is 
afhankelijk van de aspecten waar een ontwikkelaar "tegenaan" loopt. en instrument moet 
een ontwikkelaar laten zien wat er komt kijken bij de herbestemming van religieus erfgoed 
om tot een adequaat plan te komen en niet een mening op leggen. 

Aspecten uit de analyse van theoretische en praktische modellen worden gerubriceerd in 
verschillende categorieën: 

• Verkenning omgeving : bepaal eerst of partijen warm zijn te krijgen voor 
herbestemming gezien hun invloed op het proces 

• Randvoorwaarden: binnen welke kaders moet een nieuwe functie-invulling vallen 
• Analyse: na het vaststellen van de functie kan worden bepaald welke problemen/ 

belemmeringen een nieuwe functie-invulling kan meebrengen 
• Algemene punten : aandachtspunten voor het overall op te stellen instrument 
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Zaken voortgekomen uit de analyse van theoretische en praktische modellen die van 
belang (kunnen) zijn voor het opstellen van een instrument dat een ontwikkelaar kan 
helpen bij herbestemming van religieus erfgoed zijn : 

Verkenning omgeving: 
• Inventariseer mede- en tegenstanders bij herbestemming (KUN Stappenplan, PRC, 

Redres, Cornelis huygens Projectontwikkeling en Ceres) . (Een F) 
• Geef manieren voor het creëren van draagvlak bij de betrokken partijen (PRC). 

Randvoorwaarden: 
• Bepaal randvoorwaarden voor een nieuw in te vullen functie (bijvoorbeeld dat RK 

kerken bepaalde functie-invullingen niet toestaan) (Oskam & Krabbe). (B, C en D) 
• Vastleggen van de functie-invulling in een vroeg stadium om gericht te kunnen 

zoeken naar problemen en oplossingen (Redres). (Den K) 
• Kies een nieuwe functie-invulling op basis van persoonlijk inzicht uit (lokale) 

marktkennis om te komen tot een financieel haalbare herbestemming die zich in 
stand kan houden (Redres). (A, H, I en J) 

Analyse: 
• Geef mogelijke oplossingen of suggesties voor problemen/ belemmeringen bij 

herbestemming (KUN Stappenplan, van der Voordt, van der Vlist) . (D en K) 
• Kader problemen (als het mogelijk is) in met vaste antwoorden bijvoorbeeld door 

een checklist of beslisboom (van derVoordten van der Vlist) . (B, D, G, I enK) 
• Geef bij subsidies niet de bedragen, maar geef aan voor welke subsidie(s) een 

ontwikkelaar eventueel in aanmerking kan komen (van der Vlist) . 

Algemene punten: 
• Kijk of er verbanden tussen de verschillende aspecten bij herbestemming zijn om 

de aspecten op elkaar af te kunnen stemmen (bijvoorbeeld monumentstatus en 
daglicht) (van der Vlist). 

• Leg de nadruk op zaken die niet of nauwelijks voorkomen bij reguliere ontwikkeling 
van een vastgoedobject . Waar zitten de (onderscheidende) problemen bij 
herbestemming van religieus erfgoed (Oskam en Krabbe, van der Vlist, Redres)? 
(DenK) 

• Stel vast wat de aard van een probleem is (doorslaggevend, beïnvloedbaar, etc.) 
om een rangorde te kunnen geven. Werk in het instrument van grof naar fijn en 
geef per fase een beslismoment (van der Voordt). (B, Gen K) 

• Geef sturing in het herbestemmingproces en leg een ontwikkelaar geen mening op 
(Redres). (J) 

• Werk met stappen . Een instrument hoeft niet per fase alles af te sluiten, maar 
moet vooral aspecten inzichtelijk maken (geen vaste leidraad geven) . (G) 
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5. Problemen en belemmeringen bij herbestemming 
Iedere ontwikkeling van een vastgoedobject kent problemen die zich voordoen tijdens het 
ontwikkelingsproces. Door (her)gebruik van een bestaand gebouw kent herbestemming 
een grotere complexiteit dan nieuwbouw. De wijze waarop de initiatieffase verloopt blijkt 
cruciaal te zijn bij herbestemming. De intentie van de verschillende betrokkenen is 
doorslaggevend bij de slagingskans tot herbestemming (Van der Voordt, 2007). In 
hoeverre zijn betrokkenen bereid om religieus erfgoed te behouden en wat zijn de 
consequenties van behoud? Bij herbestemming bepaalt het bestaande gebouw vaak sterk 
het programma voor een eventuele invulling (Smits, 1999). Om te komen tot (succesvolle) 
herbestemming is het van belang te weten tegen welke problemen en belemmeringen een 
ontwikkelaar aan kan lopen tijdens het herbestemmingproces. De analyse van eventuele 
problemen tot herbestemming van religieus erfgoed wordt op twee manieren onderzocht 
namelijk een theoretische analyse door middel van literatuur en een praktische analyse 
door interviews en cases. Het vaststellen van deze problemen en belemmeringen zal 
dienen als onderzoeksgebied om te komen tot een beslissingsinstrument als uitkomst. Na 
iedere paragraaf in de theoretische en praktische analyse worden de aspecten samengevat 
in een tabel met daarin de problemen/ belemmeringen en daarbij de vraag wat van belang 
is bij het betreffende aspect. 

5. 1 Theoretische analyse 
Om structuur te kunnen geven aan de problemen/ belemmeringen bij herbestemming 
worden deze onderverdeeld naar verschillende categorieën. Het aantal categorieën is 
beperkt gehouden om verwarring bij de onderverdeling in de categorieën te voorkomen: 

• Functioneel 
• Technisch 
• Juridisch 
• Financieel 

5.1.1 Functioneel 
Onder functionele aspecten worden zaken verstaan die betrekking hebben op het gebruik 
en (functionele) invulling van het gebouw en de locatie. Voorbeelden hierbij kunnen zijn 
stedelijke ligging, uitbreidbaarheid en bereikbaarheid van het gebouw. 

Het gebied waarin het gebouw gelegen is kan als een van de belangrijkste aspecten van 
invloed worden geacht en het belang van de locatie kan niet over het hoofd worden gezien 
(Langbroek, 2003). De locatie en omgeving bepalen de waarde en mogelijkheden van het 
te herbestemmen religieus erfgoed. Verschillende locaties (centrum, rand- en 
buitengebied) van vastgoed bieden allemaal afhankelijk van de functie-invulling 
verschillende sterke- en zwakke punten. Ligging van een gebouw bepaalt voornamelijk de 
aanwezigheid van voorzieningen in de omgeving (winkels, sport en cultuur), 
bereikbaarheid per auto of openbaarvervoer (OV) en representativiteit/ reputatie van de 
omgeving (Schrieken, 2000). Centrumlocaties kenmerken zich door hoge aanwezigheid 
van voorzieningen, goede bereikbaarheid met OV, minder toegankelijk met de auto 
(slechte doorstroom en parkeermogelijkheden) en een levendigheid (Goossens, 2006). Een 
randgebied kenmerkt zich door aanwezigheid van functies in het nabij gelegen 
centrumgebied, redelijke bereikbaarheid metOVen afdoende bereikbaarheid met de auto 
(voldoende doorstroom en parkeermogelijkheden). Buitengebied kenmerkt zich door lage 
aanwezigheid van voorzieningen, lage bereikbaarheid met OV, goede bereikbaarheid met 
auto (goede doorstroom en parkeermogelijkheden) en een rustieke omgeving. Waardering 
van voorzieningen, bereikbaarheid en representativiteit kunnen een dusdanig 
belemmerende factor zijn dat bijvoorbeeld de beoogde doelgroep er niet wil huisvesten 
doordat een doelgroep bepaalde vestigingswensen heeft (Smits, 1999). Voor een 
ontwikkelaar is het van belang te kijken welke functie-invulling het meest passend is op 
een locatie om zo afzet te garanderen aan een beoogde doelgroep. Keeris (in van der 
Voordt, 2007) stelt dat een passende mogelijkheid nog zo mooi kan zijn, als niemand de 
locatie wil gebruiken herbestemming geen zin heeft. Wensen van een te huisvesten 
doelgroep is een onderzoek op zichzelf en wordt op bepaalde strekkingen na niet in dit 
onderzoek meegenomen. 
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Uitbreidingsmogelijkheden van de locatie kunnen van groot belang zijn. Is er naast de 
nieuwe functie-invulling van het bestaande gebouw de mogelijkheid extra m 2 's te kunnen/ 
mogen bouwen (bijvoorbeeld door optopping of aanvullende bebouwing) kan dit 
doorslaggevend zijn voor het rendement op de ontwikkeling (Van der Voordt, 2007). De 
beslissing tot de mogelijkheid om additionele m 2 's te mogen realiseren wordt gemaakt 
door de gemeente en kan bij een laag rendement van grote invloed zijn op de 
herbestemming. 

Functionele aspecten 
Aspect Van belanq 
Locatie Aansluitinq van de locatie op de vraag vanuit de markt? 
Uitbreidbaarheid Mag het gebouw worden uitgebreid en kan het? 

5.1.2 Technisch 
Bij herbestemming is het voor een ontwikkelaar belangrijk te weten wat belemmeringen 
(kunnen) zijn die het bestaande gebouw met zich meebrengt. Bij het verbouwen van een 
bestaand gebouw komen er bijna altijd onvoorziene zaken aan het licht die een 
ontwikkelaar in verband met kosten en looptijd zoveel mogelijk wil beperken. Een 
ontwikkelaar zal moeten weten waarover hij praat en wat bij inventarisatie van het pand 
doorslaggevend is voor verloop van het herbestemmingproces. 

Naarmate het gebouw groter is neemt de complexiteit van herbestemming toe wat het 
vinden van een geschikte functie moeilijker maakt (Buck Consultans, 2004). Smits (1999) 
geeft als omschrijving voor een groot gebouw een inhoud van ~ 1500 m 3 . Niet alleen 
inhoud van het gebouw, maar evenzeer de afmetingen die het gebouw omschrijven zijn 
van (groot) belang wanneer men kijkt naar de eigenschappen van het gebouw. Kerken zijn 
meestal gebouwen met veel inhoud en relatief weinig vloeroppervlak (Smits, 1999). De 
moeilijkheidsgraad bij het inpassen van een nieuwe functie wordt omschreven door de 
plattegrond van het gebouw die bij niet coulante maten de functie-invulling van het 
gebouw belemmeren. De hoofddraagconstructie (dragende vloeren en wanden) is de factor 
die knelpunten in de plattegrond bepalen. Komt het stramien van de originele 
hoofddraagconstructie niet overeen met het stramien van een nieuwe functie-invulling dan 
zullen (kostbare) voorzieningen moeten worden getroffen om het passend te maken (Van 
der Voordt, 2007). De nieuwe functie-invulling zal dienen te voldoen aan het bouwbesluit 
waardoor minimum eisen/ voorschriften gelden. Deze eisen gelden zowel voor de 
afmetingen alsook de draagkracht in het te herbestemmen gebouw en kunnen niet altijd 
samengaan met de bestaande (hoofd)draagconstructie. 

Installaties spelen een belangrijke rol bij herbestemming door enerzijds de vereiste 
functionaliteit en anderzijds door de grote invloed op het budget. Installaties zijn te 
onderscheiden in (Zeiler, 2005): 

• Klimaatinstallaties 
• Elektrotechnische installaties 
• Liften 
• Sanitaire installaties 

Het (deels) benutten van bestaande installaties biedt handvaten voor herbestemming van 
religieus erfgoed. Problemen bij het benutten van bestaande installaties hebben betrekking 
op de mate van functionele bruikbaarheid die bestaande installaties bieden bij 
implementatie in een nieuwe functie-invulling. Het deels benutten en aanvullen van een 
bestaande installatie kan de kosten aanzienlijk drukken en andersom is het tegendeel waar 
(Zeiler, 2005). Kloosters bieden vanwege de originele woonfunctie een mogelijkheid tot 
(her)gebruik van de aanwezige installaties bij overeenkomstig gebruik (bijvoorbeeld een 
kantoor- of woonfunctie). Kerken zijn problematischer wanneer het gaat om de 
bruikbaarheid van de aanwezige installaties. Aanwezige installaties in kerken bieden vaak 
geen mogelijkheden bij een volgende functie-invulling door sterk afwijkende gebruik- en 
comforteisen van een nieuwe functie-invulling (Zeiler, 2005). Technische 
gebouweigenschappen hebben vooral invloed op kosten die gemaakt moeten worden om 
het na herbestemming op het gewenste niveau te krijgen. Technische 
gebouweigenschappen zijn echter makkelijker aan te passen dan een onaantrekkelijke 
locatie (Zeiler, 2005). 
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Technische aspecten 
Aspect Van belang 
Kenmerken Bruikbaarheid hoofddraagconstructie? 
hoofddraaqconstructie 
Installaties Bruikbaarheid bestaande installaties? 

5.1.3 Juridisch 
Gedurende herbestemming van religieus erfgoed krijgt een ontwikkelaar te maken met 
verschillende privaatrechtelijke kwesties zoals eigendom, overdracht en verkoop. 
Daarnaast komen bij herbestemming publiekrechtelijke zaken aan de orde zoals 
bestemmingsplannen, bouwvergunningen, monumentenvergunningen en daaruit 
voortvloeiende bezwaarschriften (Smits, 1999). Vaak wordt niet overgegaan tot 
herbestemming door de grote hoeveelheid en onduidelijkheid in de regelgeving (Van der 
Voordt, 2007). 

Publiekrechtelijke asoecten: 
Publiekrechtelijke aspecten hebben betrekking op verhoudingen tussen overheid en 
burger. Wanneer een ontwikkelaar wil overgaan tot herbestemming is er volgens artikel 1 
van de Woningwet sprake van bouwen en is het verboden te bouwen zonder schriftelijke 
goedkeuring van burgermeester en wethouders (B&W). Schriftelijke goedkeuring door de 
(lokale) overheid wordt verleend doormiddel van een bouwvergunning . Een 
bouwvergunning dient als controlemiddel op vrijwel alle bouwhandelingen om te 
voorkomen dat zaken in strijd zijn met het algemene belang (Jansen, 2004). Bij verlening 
van een bouwvergunning wordt gekeken naar (Overheid.nl): 

• Bouwbesluit 
• Gemeentelijke bouwverordening 
• Bestemmingsplan 
• Redelijke eisen van welstand 
• Monumentvergunning 

Technische regelgeving ten aanzien van de bouwsector in Nederland is sinds 1992 
vastgelegd in het bouwbesluit. Het bouwbesluit geeft het kwaliteitsniveau aan waaraan de 
bouw minimaal moet voldoen en maakt onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw 
(Bouwbesluit.nl). Eisen in het bouwbesluit zijn (in de meeste gevallen) zwaarder voor 
nieuwbouw en in samenspraak met de gemeente zijn er mogelijkheden om alleen te hoven 
voldoen aan de (lichtere) eisen voor bestaande bouw. In het bouwbesluit staan 
voorschriften die betrekking hebben op (Jansen, 2004): 

• Veiligheid, bestaande uit brandveiligheid- en toegankelijkheidsvoorschriften 
• Gezondheid, bestaande uit daglicht-, geluid-, vocht- en 

luchtverversingsvoorschriften 
• Bruikbaarheid, bestaande uit afmeting- en toegankelijkheideisen 
• Energie, bestaande uit thermische isolatie, luchtdoorlatendheid en EPN 

voorschriften 
• Milieu (nog geen invulling) 

Geldende eisen in het bouwbesluit zijn afhankelijk van de soort functie-invulling 
(bijvoorbeeld woonfunctie, kantoorfunctie en industriefunctie) in het gebouw. Eisen vanuit 
het bouwbesluit voor bijvoorbeeld een woonfunctie zijn zwaarder dan een kantoorfunctie. 
Het bestaande gebouw kan belemmeringen geven in de richting van eisen voor 
plafondhoogte, brandvoorschriften, daglicht, warmte- en geluidsisolatie (Van der Voordt, 
2007). 

In het bouwbesluit worden regels gesteld betreffende de brandveiligheid om in geval van 
brand het aantal slachtoffers te beperken. De voorschriften in het bouwbesluit richten zich 
op de volgende zaken (VROM, 2005): 

• De kans beperken dat brand kan ontstaan, kan ontwikkelen en zich uitbreiden 
• Zorgen dat mensen bij brand in het gebouw tijdig een veilige plaats kunnen 

bereiken 
• Bij brand, met behulp van de brandweer, de brand zoveel mogelijk beperken tot 

het eigen perceel 
Eisen ten aanzien van brandveiligheid zijn afhankelijk van de functie-invulling en per geval 
specifiek . Brandveiligheideisen voor bijvoorbeeld wonen zijn strenger dan die van kantoren 
(VROM, 2006) . Onder andere van belang wat betreft brandveiligheid zijn het aantal 
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vluchtmogelijkheden (bijvoorbeeld vluchttrappen), het aantal m 2 's dat omsloten wordt 
door een vluchtmogelijkheid en afstand tot een vluchtroute (Jansen, 2004). Eisen ten 
aanzien van de brandveiligheid kunnen extra voorzieningen en (zware) brandwerende 
maatregelen tot gevolg hebben. Om het proces niet te vertragen en tegen onvoorziene 
uitgaven aan te lopen dient een ontwikkelaar in samenspraak met brandweer en eventueel 
architect de brandeisen op te nemen in het herbestemmingproces. Een kanttekening kan 
worden geplaatst bij de medewerking die wordt verleend vanuit de brandweer. Het aantal 
en de mate waarin brandvoorschriften van toepassing zijn op een te herbestemmen 
gebouw is afhankelijk van diegene waar een ontwikkelaar vanuit de brandweer mee te 
maken heeft (Schipper, 2005). 

Zeker bij een monumentaal gebouw kan een daglichteis problematisch zijn doordat 
wijzigingen in de gevel vaak niet zijn toegestaan. De meeste gebruiksfuncties kennen 
kleine verschillen ten opzichte van elkaar qua bouwbesluiteisen, maar het grootste verschil 
is te vinden in de eis voor daglichttoetreding (van der Vlist, 2004). In figuur 5.1 zijn in de 
eerste kolom verschillende gebruiksfuncties aangegeven en in de tweede kolom het 
vereiste percentage daglichtoppervlak/ glasoppervlak ten opzichte van het vloeroppervlak 
(bijvoorbeeld bij een eis van 10% daglichtoppervlak: een vloeroppervlak van 100 m 2 

vereist 10 m 2 daglichtoppervlak). Kerken -in het bijzonder grote kerken- voldoen niet aan 
de daglichtoppervlakte-eis en wanneer een kerk in bezit is van een monumentstatus is de 
daglichteis bijna niet haalbaar (van der Vlist, 2004). Eisen opgenomen in het bouwbesluit 
worden getoetst door de vergunningverlener (lokale overheid) en die bepaalt of voldaan is 
aan gestelde eisen (Zeeland, 2004 ). 

Gebruiksfunctie Dag I ichtoppervla k 
(%) 

Woonfunctie 10 
Bijeenkomstfunctie -
Celfunctie 3 
Gezondheidszorgfunctie: 
Ruimte voor aan bed gebonden patiënten 5 

Andere ruimten -

Kantoorfunctie 2 5 
Onderwijsfunctie 5 
Sportfunctie -
Winkelfunctie -

Figuur 5.1: Voorschriften daglichttoetreding naar figuur bouwbesluitonline.nl 

Gebouwen dienen te voldoen aan geluidsvoorschriften om geluidshinder te beperken, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt in geluid van buitenaf en van binnenuit (bijvoorbeeld 
door installaties) (Jansen, 2004). Eisen voor het toelaatbare geluidsniveau op de gevel en 
in de ruimte is verschillend per functie-invulling. Het toelaatbare geluidsniveau op de gevel 
kan worden verhoogd door het aanvragen van een ontheffing bij de gemeente, maar een 
hoger toelaatbaar geluidniveau kan hoge investeringskosten tot gevolg hebben om aan de 
geluidseisen binnen het gebouw te voldoen (Putter, 2005). 

Te realiseren ruimten dienen na herbestemming te voldoen aan een ventilatie-eis. 
Ventilatie-eisen hebben als doel het toe- en afvoeren van lucht die nadelig kan zijn voor de 
gezondheid. Om te kunnen voldoen aan de gestelde ventilatie-eisen moeten voorzieningen 
worden getroffen. Voorzieningen ten behoeve van ventilatie kunnen leidingen, kanalen en 
doorvoeren tot gevolg hebben die onaanvaardbaar zijn (van der Voordt, 2007). 
Bijvoorbeeld doorvoeren in het dak ten behoeve van de ventilatie kunnen door de 
monumentzorg als niet acceptabel worden gezien. 

Vanuit de gemeente kunnen afhankelijk van de functie-invulling in de gemeentelijke 
bouwverordening parkeernormen worden gesteld die ervoor zorgdragen dat gebruikers van 
het gebouw parkeermogelijkheid hebben. Gestelde parkeernormen kunnen vooral wanneer 
het centrumlocaties betreft zorgen voor belemmeringen, omdat extra parkeerplaatsen 
moeilijk zijn te realiseren (Oudijk, 2007). Wanneer een ontwikkelaar niet/ nauwelijks kan 
voldoen aan een gestelde parkeernorm zal hij in samenwerking met de gemeente moeten 
zoeken naar mogelijke oplossingen. 
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Bij langdurige leegstand kan het zijn dat het pand gekraakt is. Kraken van een pand is in 
de Nederlandse wet niet specifiek verboden en mogelijk na een periode van 12 maanden 
leegstand. Bij herbestemming van een gebouw kan het proces worden bemoeilijkt wanneer 
het gekraakt is, omdat dit niet zomaar kan worden beëindigd. Een ontwikkelaar zal de 
kraak juridische moeten beëindigen of voorkomen . Een kanttekening kan worden geplaatst 
bij een wetsvoorstel (zie bijlage 5) om kraak te allen tijde strafbaar te maken (nu is dit 
alleen in de eerste 12 maanden strafbaar) (vrom .nl) . 

Herbestemming van religieus erfgoed past in de meeste gevallen niet in het vigerende 
bestemmingsplan (Van der Voordt, 2007) . Wijzigen van het bestemmingsplan kost vaak 
jaren waardoor het voor een ontwikkelaar verstandig is opzoek te gaan naar andere 
(tijdsbesparende) oplossingen. Het wijzigen van het bestemmingsplan is afhankelijk van 
(indien aanwezig) het structuurplan van de gemeente waarin globaal de hoofdlijnen/ 
uitgangspunten voor een locatie zijn opgenomen (Jansen, 2004). Bijvoorbeeld wanneer het 
te herbestemmen gebouw gelegen is nabij een woonbuurt of in een gebied aangemerkt 
voor (grootschalige) stedelijke ontwikkeling, kan het minder problemen opleveren bij 
herbestemming tot een woonfunctie dan wanneer dit niet het geval is. Bij herstructurering 
van stadswijken of een nieuw stedenbouwkundig plan kan religieus erfgoed een soort 
sleutelrol vervullen en zorgen voor een extra impuls (Groot en Linskens, 2006) . De 
mogelijkheid om het bestemmingsplan te wijzigen is doorslaggevend . Wanneer geen 
wijziging aan het bestemmingsplan is toegestaan komt de mogelijkheid tot herbestemming 
te vervallen. Als aandachtspunt moet worden meegenomen dat er geen "behoud om het 
behoud " komt en de leegstand (duurzaam) wordt opgelost . Bij herbestemming zal op de 
eerste plaats moeten worden gekeken naar een functie-invulling die voldoende draagvlak 
bij betrokkenen creëert en haalbaar is (Hek, 2004) . 

Voordat een ontwikkelaar van start gaat is het verstandig contact op te nemen met de 
gemeente om zodoende te weten welke additionele vergunn ingen men nodig heeft. Door 
het verwerven van kennis met betrekking tot aan te vragen vergunningen kunnen 
vergunningsprocedures gelijklopen en komt een ontwikkelaar later niet voor "verrassingen" 
te staan. Voorbeelden van vergunningen die verplicht kunnen zijn: 

• Sloopvergunning bij meer dan 10m 3 sloopafval 
• Asbestvergunning bij het verwijderen van asbest 
• Gebruiksvergunning om te kijken of er genoeg brandpreventie maatregelen zijn 
• Woonvergunning bij een herbestemming naar woon ruimte 

Kanttekening kan worden geplaatst bij voldoende kennis binnen een gemeente. Vooral 
kleinere gemeentes hebben niet of nauwelijks te maken gehad met herbestemming (Buck 
Consultants, 2004). Het gebrek aan kennis heeft vaak als gevolg dat gemeentes zelf niet 
weten wat er allemaal komt kijken bij herbestemming en kan een ontwikkelaar veel tijd/ 
geld kosten. 

Sinds 1 april 2002 is de Nederlandse flora- en faunawet ingetreden. Doormiddel van deze 
habitatrichtlijn wet worden plant- en diersoorten beschermd en in stand gehouden 
(overheid.nl) . Mocht de situatie zich voordoen dat een zeldzame plant- of diersoort zich 
bevindt op de herbestemminglocatie kan dit het project belemmeren of zelfs stopzetten. 

Levering van een onroerende zaak is in Nederland belast met overdrachtsbelasting die 6% 
bedraagt van de waarde (meestal koopsom) en wordt meestal betaald door de koper. 
Wanneer het te herbestemmen gebouw wordt verkocht voor aanvang van de 
bouwwerkzaamheden kan het geleverd worden onder overdrachtsbelasting (Jansen, 2004). 
Bij een nieuw vervaardigde zaak is de koper 19% omzetbelasting verschuldigd. 
Herbestemming is geen nieuw vervaardigde zaak, maar de functie van het gebouw 
verandert compleet . De Hoge Raad heeft beslist dat bij herbestemming sprake is van een 
nieuw vervaardigde onroerende zaak wanneer (Van der Voordt, 2007) : 

• Een ingrijpende wijziging heeft plaatsgevonden in de gebruiksmogelijkheden op 
het moment van levering 

• Een ingrijpende wijziging heeft plaatsgevonden van het uiterlijk of inrichting op 
het moment van levering 

• Toevoeging van onderdelen hebben plaatsgevonden aan het oorspronkelijke pand 
van een zodanige omvang dat het oorspronkelijke pand niet meer lijkt op het 
nieuwe pand 

Bij verkoop van een herbestemd project wordt voldaan aan de bovenstaande criteria en 
wordt een nieuwe eigenaar in principe belast met 19% BTW over de koopprijs. Via 
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bepaalde constructies is het mogelijk geen 19% omzetbelasting te betalen, maar 6% 
overdrachtsbelasting een voordeel van 11%. Door BTW-aftrek is alleen de eindgebruiker 
belast met het betalen van BTW waardoor een ontwikkelaar hier op het eerste gezicht 
geen nadelen van ondervind. Bij het aanbieden van bijvoorbeeld starterswoningen is de 
prijs van de woningen van belang en kan door te behalen belastingvoordeel de woning 
tegen een gunstiger tarief worden aangeboden. 

Monumentstatus: 
Religieus erfgoed kan in het bezit zijn van een monumentstatus. In principe kan iedereen 
een gebouw aandragen voor verwerving van een monumentstatus. De beslissing voor 
aanduiding als Rijksmonument ligt uiteindelijk bij de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (overheid.nl). Een monumentstatus kan worden verkregen doordat een 
gebouw uniek en waardevol kan zijn voor ons land bijvoorbeeld door de schoonheid, 
cultuurhistorische waarde of wetenschappelijke betekenis. De monumentenwet 1988 
omschrijft een rijksmonument als volgt (figuur 5.2): 

Monumentenwet 1988: 
Artikel l, lid b. omschrijft monumenten als: 

I. Alle vóór tenminste vijftigjaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun 
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. 

Artikel I, lid d. omschrijft beschermde monumenten als : 
I. Onroerende monumenten welke zijn ingeschreven in de ingevolge deze wet vastgestelde registers. 

Artikel I, lid e. omschrijft kerkelijke monumenten als : 
1. Kerkelijke monumenten: onroerende monumenten welke eigendom zijn van een kerkgenootschap, een 

zelfstandig onderdeel daarvan , een lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd, of van een 
ander genootschap op geestelijke grondslag en welke uitsluitend of voor een overwegend deel worden 
gebruikt voor het gezamenlijk belijden van de godsdienst of levensovertuiging; 

Figuur 5.2: Omschrijving monument 

Bij het in bezit zijn van een monumentstatus geniet religieus erfgoed een bepaalde vorm 
van bescherming (Smits, 1999). Als religieus erfgoed een monumentstatus heeft mag het 
niet worden gesloopt en aanpassingen zijn alleen toegestaan mits deze de 
cultuurhistorische waarde niet in gevaar brengen. Nederland kent momenteel ongeveer 
51.000 Rijksmonumenten, 1000 provinciale monumenten en 25.000 gemeentelijke 
monumenten (racm.nl). Rijksmonumenten worden beschermd op basis van de 
monumentenwet 1988 en gemeentelijke- en provinciale monumenten worden beschermd 
op basis van gemeentelijke/ provinciale monumentenverordeningen (Jansen, 2004 ). 
Gemeentes en provincies kunnen autonoom gebouwen aanwijzen om mee te nemen in hun 
(lokale) monumentenverordening en op die wijze beschermen. Voor een ontwikkelaar is 
het van belang te weten of het gebouw een monument is, zo ja het soort monument 
(gemeentelijke, rijks of provinciaalmonument) en het beleid voor het betreffende 
monument. De bescherming van een monument kan zijn gericht op een gedeelte van het 
gebouw (bijvoorbeeld zandsteen beelden aan de gevelhals), maar geldt altijd op de 
volledige onroerende zaak. Bij indiening van een monumentaanvraag geniet het gebouw 
zogeheten voorbescherming en mag tot aan de uitspraak (van de aanvraag) niets aan het 
gebouw worden gewijzigd. De aanvraag van een rijksmonument gebeurt via Rijksdienst 
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), een provinciaal monument 
bij de betreffende provincie en een gemeentelijk monument bij de betreffende gemeente. 

Een initiatiefnemer is voor verandering en/ of sloop aan een beschermd monument 
verplicht bij burgermeester en wethouders (gemeente) een vergunning aan te vragen 
(overheid.nl) . Het verlenen van de vergunning gebeurt alleen wanneer het gebouw slechts 
minimaal wordt aangetast of als bepaalde opties een duidelijke voorkeur hebben (Jansen, 
2004). Bij wijziging en/ of sloopverzoek is de omschrijving van monumentale waarde 
richtinggevend en wordt opgesteld door diegene die het monument toewijst (Rijk, 
provincie of gemeente) . Een wijzing die zich niet richt op onderdelen waarop de 
bescherming is gebaseerd kan de vergunning opleveren, zoniet dan dient een verdere 
procedure te worden gevolgd. De aanvraag van een monumentenvergunning dient samen 
te gaan met de bouw- en eventuele sloopvergunning. Verandering aan het uiterlijk of 
plaatsen van nieuwe onderdelen dienen tevens te voldoen aan de redelijke eisen van 
welstand (Jansen, 2004) . Een welstandscommissie geeft advies over het uiterlijk, 
standplaats en plaatsing van het bouwwerk en kijkt of het binnen de omgeving past 
(overheid.nl). 
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Wanneer religieus erfgoed geen monument betreft wil dit niet zeggen dat het geen 
cultuurhistorische waarde kan hebben. Het kan zijn dat religieus erfgoed wel bij de 
gemeentelijke monumentenzorg bekend is, maar niet aangeduid als zijnde een monument. 
In de meeste gevallen betreft dit gebouwen uit de wederopbouw waarbij de leeftijd 
binnenkort de 50 jaar overschrijdt en het potentiële monumenten kunnen zijn (van der 
Vlist, 2004). Bij inventarisatie van het gebouw is het daarom van belang niet alleen te 
kijken of het gebouw een monumentstatus heeft, maar ook of het door de gemeente of 
provincie wordt gezien als een gebouw met (cultuurhistorische) waarde. Om de "jongere" 
bouwkunst in kaart te brengen is het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) opgestart. 
Het MIP heeft de jongere bouwkunst in kaart gebracht uit de periode 1850 - 1940 en heeft 
een lijst opgeleverd van 165.000 waardevolle panden en complexen . Van de geselecteerde 
gebouwen op de MIP lijst willen de initiatiefnemers iets minder dan 10% aan laten merken 
als Rijksmonument (Smits, 1999). 

Privaatrechtelijke aspecten: 
Privaatrechtelijke aspecten houden zich bezig met verhoudingen tussen burgers onderling. 
Eigendom van een onroerende zaak (in dit geval een kerk of klooster) kan zijn belast met 
allerlei beperkte gebruiksrechten. Beperkte gebruiksrechten geven andere dan de eigenaar 
het recht op gebruik van een onroerende zaak (Remmits, 2000) . Een gebruiksrecht dient 
te zijn opgenomen in een notariële akte en ingeschreven te zijn in de openbare registers. 
Een andere wijze waarop gebruiksrecht is ontstaan is door verjaring. Bij verjaring is 
gebruik of bezit verworven te goeder trouw door een ander dan de eigenaar van een 
onroerende zaak over een periode van 20 jaar (Jansen, 2004) . 

Een onroerende zaak kan ten bate van een ander worden gebruikt bijvoorbeeld, omdat 
deze anders niet bij zijn eigendom kan komen (recht van overpad). Het toelaten van een 
ander ten bate van die ander op jouw erf wordt erfd ienstbaarheid genoemd (Jansen, 
2004). Erfpacht is een andere kwestie waarmee een onroerende zaak kan zijn belast. Bij 
erfpacht wordt de grond verhuurd en heeft de huurder beschikking over de grond die 
nagenoeg gelijk is aan die van eigendom. Het nadelige van erfpacht is dat het overgaat op 
de volgende eigenaar en bij verkoop is de nieuwe eigenaar belast met de erfpachtperiode 
van een vorige eigenaar, tenzij in de akte van vestiging anders is bepaald (Remmits, 
2000). De situatie kan zich voordoen dat bebouwing of beplanting is gevestigd op de grond 
van een ander genaamd: recht van opstal. Bij recht van opstal wordt het eigendom 
gesplitst in eigenaar van de grond en eigenaar van de gebouwen of opstallen. Recht van 
opstal heeft een tijdelijk karakter en is voor een periode van maximaal 50 jaar. 
Erfdienstbaarheden kunnen het proces belemmeren en een ontwikkelaar geld kosten om 
deze af te kopen . 
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Vooral wanneer het gebouw in het centrum of een dicht bebouwingsgebied staat kan 
sprake zijn van burenrecht. Burenrecht heeft betrekking op rechten en plichten tussen 
eigenaars van aangrenzende erven (Remmits, 2000) . Burenrecht tracht te voorzien in de 
meest voorkomende problemen tussen eigenaren van aangrenzende erven. Enkele 
voorbeelden van zaken die in het burenrecht zijn geregeld (Jansen, 2004): 

• Mandeligheid (vorm van mede eigendom bijvoorbeeld muren, heggen, paden) 
• Beperkingen voor het plaatsen van vensters, muren, bomen, enz. nabij 

aangrenzende erven 
• Beperkingen op uizicht op andermans erf 
• Rechten voor het afwateren op een aangrenzend erf 
• Recht van een nood- of uitweg 

Vooral kloosters kunnen zich bevinden in het buitengebeid en zijn gevestigd in een bosrijke 
omgeving. Onderdeel van herbestemming kan uitbreiding of verandering aan het perceel 
zijn waarbij bomen/ struiken voor belemmering kunnen zorgen. Voor het weghalen van 
beplanting moet men in sommige gevallen een kapvergunning aanvragen. Toewijzing van 
een kapvergunning is per gemeente verschillend en kan zijn vastgelegd in criteria voor één 
boom of alleen voor bomen op een (beschermde) lijst. 

Vanuit de overheid bestaat altijd de kans dat de wet- en regelgeving wordt gewijzigd. De 
wijziging van een wet kan grote gevolgen hebben op de ontwikkeling en is niet 
beïnvloedbaar door een ontwikkelaar. 

Juridische aspecten 
Aspect Van belang 
Bouwvergunning Mogelijkheden tot vrijstelling/ versoepeling? 

• Bouwbesluit eisen 
• Bestemmingsplan 
• Monumentstatus of 

potentieel monument 
Additionele vergunning Welke vergunning zijn er naast een bouwvergunning 

nodig? 
Habitatrichtlijnen Aanwezigheid zeldzame fora en fauna? 
Kraak Voorkominq of beëindiqinq van kraak? 
Belastingpercentages Mageliikheid tot belasting voordeel? 
Beperkte (rustende) Hebben beperkte rechten invloed op de ontwikkeling en 
gebruiksrechten kun ie er vanaf komen? 
Burenrecht Belemmeringen door aangrenzende erven? 
Wetswijzigingen Gevolgen van wetwijzigingen op de ontwikkeling? 
Parkeernorm Mogelijkheden tot vrij stelling/ versoepeling? 

5.1.4 Financieel 
Herontwikkeling is op het eerste gezicht vaak duurder dan gewone projectontwikkeling 
door de veelal complexe aard van projecten (van der Voordt, 2007). Ontwikkelaars zijn 
een van de weinige partijen bereid en in staat herbestemming van een gebouw op zich te 
nemen . Het eindresultaat van de herbestemming zal een ontwikkelaar wel voldoende 
rendement moeten bieden. Daarom is het voor een ontwikkelaar van belang te weten 
welke aspecten van invloed kunnen zijn op de financiële haalbaarheid van het project. 

Zodra een ontwikkelaar besluit een gebouw te willen aankopen denkt de eigenaar goud in 
handen te hebben. Verkoopprijzen staan door verschillende opvattingen vaak niet meer in 
verhouding tot de marktwaarde van het gebouw. Het is moeilijk de marktwaarde te 
bepalen van religieus erfgoed, wat voor de een stukje historie is kan voor de ander een 
oud en vervallen pand zijn (Verkuijlen, 2007). De taxatiewaarde bij herbestemming is van 
groot belang en wordt gezien als een van de belangrijkste factoren bij de haalbaarheid 
(van der Voordt, 2007). De taxatiewaarde wordt vaak gebaseerd op mogelijkheden van 
toekomstig gebruik (Hek, 2004). 

De staat van het pand is een belangrijk criterium bij de waardebepaling van het gebouw. 
Bij langdurige leegstand en/ of geen beschikking van financiële middelen is er vaak geen of 
gebrekkig onderhoud gepleegd, waardoor verval van het gebouw optreedt (Heijnen, 1999). 
Naast kosten voor herbestemming komen in geval van gebrekkig onderhoud kosten voor 
het up-to-date brengen van de her te gebruiken delen. Een ontwikkelaar berekent de prijs 
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van het object vaak door kosten en opbrengsten met elkaar te vergelijken waarbij kan 
worden gezien wat nog 'over' is voor de aankoop van het gebouw (Schrieken, 2000) . Een 
lage aankoopprijs lijkt aantrekkelijk, maar een vervallen pand brengt hoge 
restauratiekosten met zich mee waardoor de lage aankoopprijs teniet wordt gedaan. 

De Vrij (2004) geeft in figuur 5.3 verschillende kostenposten aan met hun invloed. Het 
figuur geeft per aspect aan wat de invloed en hoogte van de kosten is bij herbestemming: 

Mate van invloed op de herbestemmin~ kosten 
Hoge kosten, veel invloed Hoge kosten, weinig invloed 

• Skelet van het gebouw • Binnenwanden 
• Gevels • Plafonds 
• Werktuigbouwkundige installaties • Elektrotechnische installaties 
• Totale staartkosten • Vast inrichting 
• Verwervinqskosten 

Lage kosten, veel invloed Lage kosten, weinig invloed 
• Daken • Fundering 
• Vloeren • Liften 
• Trappen hellingen balustrades • Terrein 

Figuur 5.3: Invloed van factoren op herbestemmingkosten (de Vrij, 2004) 

Het is moeilijk een geschikte functie te vinden voor een her te bestemmen kerk die het 
project rendabel maakt. Bij herbestemming van kerken is gebleken dat het een moeilijke 
opgave is de financiering zo rond te krijgen dat een kerk zichzelf kan bedruipen (Pollmann, 
1995). Kosten voor beheer en onderhoud van religieus erfgoed zijn na herbestemming 
over het algemeen hoger dan regulier vastgoed door niet alledaagse eigenschappen van 
het gebouw (Stigt, 2008). Kerken zijn door hun maten lastig in te vullen waardoor veel 
inefficiënte ruimtes ontstaan en het is moeilijk een sluitende exploitatie te krijgen 
(Pollmann, 1995). Kloosters zijn voorheen voor bewoning gebruikt wat invulling tot een 
"nieuwe" woonfunctie aantrekkelijker kan maken en zo de kosten kan drukken (Smits, 
1999). In tegenstelling tot kerken leent het stramien van een klooster (op de kapel na) 
zich beter voor herbestemming. Met relatief weinig bouwkundige wijzigingen kan een 
klooster worden getransformeerd naar hedendaags gebruik (Verkuijlen, 2007). Hierdoor is 
het gemakkelijker een passende functie te vinden welke financieel aantrekkelijk is. De 
kapel in een klooster is door de incourante maten en geringe aanwezigheid van daglicht 
moeilijk in te vullen en vergt creativiteit van de ontwikkelaar en architect bij een 
(eventuele) invulling. Mogelijkheden die het gebouw, de locatie en (lokale) markt bieden 
zijn doorslaggevend voor het neerzetten van een rendabel project (Buck Consultans, 
2004). 

Het kan moeilijk zijn te bepalen wat de kosten tot herbestemming van religieus erfgoed 
zijn en vaak doen zich onvoorziene zaken voor die hogere kosten met zich meebrengen 
(Schrieken, 2000). Voor het bepalen van kosten tot herbestemming van religieus erfgoed 
zijn niet veel voorbeelden bekend en herbestemming van religieus erfgoed vraagt om 
specifieke kennis . Om het project van de grond te krijgen bestaat de mogelijkheid in 
aanmerking te komen voor subsidies (onder andere van Rijk, provincie en gemeente). Het 
is voor een ontwikkelaar een vereiste om kennis te hebben van subsidies die van 
toepassing kunnen zijn; subsidies komen immers niet vanzelf (Smits, 1999) . 

Financiële aspecten 
Aspect Van belang 
Vaststellen verkoopprijs/ Waar baseer je de verkoopprijs op? 
marktwaarde 
Rendabele invulling Aansluiting op de markt, levert herbestemming "genoeg" 

op? 
Subsidies Welke subsidies kunnen van toepassing zijn en hoe maak 

je aanspraak op die subsidies? 
Bouwkosten Hoe bepaal je de bouwkosten wat zijn de afhankelijke? 
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5. 2 Praktische analyse 
Om vast te kunnen stellen welke problemen/ belemmeringen ontwikkelaars zien als het 
invloedrijkst zijn interviews gehouden met een vijftal ontwikkelaars . Uit hoofdstuk 3 : 
Actoren is gebleken dat gemeente en (rooms-katholieke)eigenaar van grote invloed zijn op 
herbestemming. De houding tegenover herbestemming is per gemeente verschillend en 
mits iedere gemeente afzonderlijk wordt geïnterviewd is geen goed beeld te geven. De 
gemeente 's-Hertogenbosch is alleen in de interviews meegenomen om een beeld te 
scheppen met betrekking tot de aanvraag van vergunningen en niet om van de houding 
van de gemeente(s) ten opzichte van herbestemming in kaart te brengen. Een Rooms
katholieke eigenaar vertoont wel een algemeen gehanteerde besluitvorming, waardoor 
deze actor is benaderd voor de interviews. Interviews kunnen zorgen voor extra inzicht in 
problematiek/ belemmeringen bij herbestemming van religieus erfgoed. Daarnaast is met 
behulp van cases gekeken welke problemen zich tijdens het herbestemmingproces 
voordeden. Problemen die zijn samengevat in de tabellen bij de verschillenden cases en 
interviews in hoofdstuk 4 worden in deze paragraaf toegelicht. 

5.2.1 Cases 
Cases die zijn meegenomen voor het bepalen van problemen bij herbestemming van 
religieus erfgoed zijn terug te vinden in bijlage 1. Een analyse van cases bevestigde de 
problemen uit de theoretische analyse aan de hand van literatuur en bracht nieuwe 
problemen aan het licht. Aspecten die naar voren zijn gekomen uit cases worden op de 
zelfde wijze gerubriceerd als de theoretische analyse (functioneel, technisch, juridisch en 
financieel). Aan de rubrieken wordt het aspect "actoren" toegevoegd. Onder actoren vallen 
zaken die het gedrag, meningen en houding van de betrokkenen omvatten. 

Juridisch 
Het is gebleken dat (aanvraag van) een monumentstatus voor zowel problemen als 
oplossingen kan zorgen. In het geval van de St. Annakerk heeft een monumentstatus 
ervoor gezorgd dat de kerk kon worden herbestemd/ behouden. Het plan tot sloop en 
herontwikkeling van de St. Jozefkerk kwam in de vrieskast door weerstand vanuit de 
omgeving. Door het aanvragen van een monumentstatus probeert stichting STERK de St. 
Jozefkerk te behouden en sloop tegen te gaan. Het herbestemmingproces van de Pniëlkerk 
ondervond juist problemen door (in een laat stadium) de aanvraag van een 
monumentstatus, omdat het beperkingen gaf in de mogelijkheden tot wijzigingen aan het 
gebouw en gemaakte plannen moesten worden gewijzigd. 

Functie-invullingen die als rendabel worden gezien (woningen, kantoren en 
gezondheidsfuncties) vereisen een daglichteis. Kerken mogen bij een aanduiding als 
monument nauwelijks aan de buitenzijde worden gewijzigd, waardoor een vereiste 
daglichteis niet/ nauwelijks kan worden behaald . In het geval van de Julianakerk is in een 
eerste haalbaarheidsonderzoek gekeken naar een mogelijke functie-invulling tot woningen . 
Onder andere door de geringe aanwezigheid van daglicht in het middenschip werden 
woningen als een niet haalbare herbestemming gezien . 

Financieel 
Uit een eerste haalbaarheidsstudie om te beoordelen of herbestemming van de Julianakerk 
(financieel) haalbaar is luidde de conclusie: "restauratie en exploitatie is niet haalbaar". 
Het is moeilijk een plan te realiseren waarbij de opbrengsten tegen de (hoge) bouwkosten 
tot herbestemming opwegen. 
Achterstallig onderhoud is een van de (grote) knelpunten die kan zorgen voor hoge 
bouwkosten. De St. Annakerk en klooster de Binckhof waren door leegstand in verval 
geraakt waardoor hoge kosten moesten worden gemaakt het gebouw up-to-date te 
brengen . 

Een ander probleem naar voren gekomen door middel van de analyse van Klooster de 
Binckhof is het faillissement van de aannemer. Door het faillissement van de aannemer 
kwamen bouwwerkzaamheden stil te liggen waardoor het project extra tijd en geld kostte. 

Om de exploitatie rond te krijgen is in geval van de Pniëlkerk en Julianakerk een 
combinatie van twee functies gehanteerd die samen de kosten van het gebouw kunnen 
dragen. Het PVE dat door de toekomstige gebruikers wordt opgesteld voor de nieuwe 
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functies kan wel eens zijn doel voorbij streven. Toekomstige gebruikers zijn bang dat door 
het toevoegen van een andere functie hun belangen niet worden behartigd waardoor zij 
hun plannen "opblazen". De nieuwe functie-invullingen staan door het opblazen van het 
programma niet meer in verhouding tot elkaar en het gebouw, dit kan problemen geven in 
het komen tot herbestemming. 

Actoren 
Herbestemming was voor betrokkenen in de cases een nieuwe activiteit. Het werken met 
een bestaand gebouw leverde bij het realiseren van een nieuwe functie-invulling specifieke 
zaken op die niet (altijd) bekend waren bij de verschillende betrokkenen 
(subsidiemogelijkheden, bezwaren uit de omgeving, randvoorwaarden van een bestaand 
gebouw) . Betrokkenen kwamen door het gebrek aan kennis (in een ver gevorderd 
stadium) voor problemen (bijvoorbeeld monumentaanvraag of bezwaren vanuit 
omwonenden) te staan die van te voren (mogelijk) hadden kun worden ingeperkt of zelfs 
vermeden. 

Beperkingen vanuit een R.K. eigenaar in de richting van het niet toestaan van functies 
kunnen ervoor zorgen dat het vinden van een (rendabele) functie-invulling problematisch 
is. Door middel van herbestemming moet een gebouw zichzelf in stand kunnen houden. 
Alleen aan de hand van een podiumfunctie (Pniëlkerk, Julianakerk, St. Jozefkerk) kan een 
kerk zich na herbestemming niet bedruipen en moet worden gezocht naar eventueel 
gecombineerd gebruik. 
Randvoorwaarden opgelegd door bijvoorbeeld eisen vanuit de eigenaar, (bouw)kosten, 
eisen vanuit de gemeente en bouwbesluiteisen maken het moeilijk om tot een functie
invulling te komen die zichzelf in stand kan houden. 

Aspecten uit cases 
Groep Aspect Van belang 
Juridisch Monumentstatus Kan een monumentstatus kansen of bedreigingen 

opleveren? 
Financieel Haalbaarheid kan de herbestemming (financieel) haalbaar worden 

qemaakt? 
Financieel Onderhoudsstaat Kosten om het gebouw up-ta-date te brengen? 
Financieel Combinatie verschillende PVE Hoe stem je verschillende functies op elkaar af in een 

gebouw? 
Financieel Faillissement aannemer Betrouwbaarheid van de andere betrokkenen die nodig 

zijn tot de realisat ie van het project? 
Actoren Kennis betrokkenen Omgang met elkaar en de herbestemming? 
Actoren Verkoop voorwaarden eigenaar Mogelijkheden bii een nieuwe functie-invulling? 
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5.2.2 Interviews ontwikkelaars 
Aan de hand van interviews met ontwikkelaars is gekeken naar hun mening met 
betrekking tot de grootste problemen. Interviews met ontwikkelaars zijn vastgelegd en 
bijgevoegd in bijlage 2. Ontwikkelaars geven aan dat zij herbestemming als een 
aantrekkelijk/ leuke bezigheid zien, omdat het niet zomaar een regulier project is, maar 
iets bijzonders. Het bijzondere van het gebouw maakt het van de andere kant vaak 
gecompliceerder, omdat een functie-invulling voor een specifiek gebruik moet worden 
aangepast aan een (veel) andere functie-invulling. 

Juridisch 
Ceres geeft aan dat vooral wanneer het kerken betreft het gebouwen zijn die door hun 
afmetingen en vorm moeilijk in te vullen zijn tot een ander (rendabel) gebruik. Redres en 
Van de Water geven de aanvulling dat rendabele functies als woningen en kantoren 
(strenge) bouwbesluit eisen met zich meebrengen die nauwelijks haalbaar zijn bij een 
opvolgende invulling. 
In combinatie met een monumentstatus mag het gebouw nauwelijks worden gewijzigd 
waardoor bouwbesluiteisen niet kunnen worden behaald. Gemeentes kunnen vrijstelling of 
versoepeling verlenen op eisen uit het bouwbesluit, maar bij een negatieve houding van de 
gemeente zijn vrijstelling nauwelijks mogelijk. 

Financieel 
Ceres en Redres geven aan dat de kosten voor het realiseren van een nieuwe functie
invulling van groot belang zijn bij herbestemming. Een grote pijler tot herbestemming is de 
onderhoudstoestand van het gebouw. Ceres geeft aan dat wanneer de schil in (zeer) 
slechte staat is (door bijvoorbeeld langdurige leegstand) de kosten om het pand geschikt 
te maken tot een volgende functie-invulling erg hoog zijn. Kosten die gemaakt moeten 
worden tot de aankoop en het wegwerken van achterstallig onderhoud kunnen der mate 
hoog zijn dat herbestemming niet aantrekkelijk is. Ceres geeft aan dat herbestemming 
voor een ontwikkelaar moet lonen en het al dan niet kunnen realiseren van een (financieel) 
haalbaar plan is volgens Van de Water een "must" om te komen tot herbestemming. 

Actoren 
Alle geïnterviewde ontwikkelaars bevestigden bevindingen uit hoofdstuk 3 (actoren) en 
gaven aan dat eigenaar en gemeente van grote invloed zijn op de herbestemming. 
Gemeentes staan meestal positief tegenover herbestemming, maar vooral de kleinere 
gemeentes hebben niet de kennis en ervaring in huis om een dergelijk project te kunnen 
beoordelen. Om te komen tot herbestemming is de goedkeuring vanuit de gemeente 
nodig. Bij afwezigheid van een persoon binnen de gemeente die de herbestemming wil 
dragen kan de beoordeling van het plan lang duren en op veel onvoorziene problemen als 
additionele vergunningen stuiten. Van de Water gaf aan dat wanneer de gemeente niet wil 
meewerken aan cruciale procedures als een bestemmingsplanwijziging herbestemming 
(bijna) niet kan geschieden. Onder andere PRC gaf tijdens het interview aan dat draagvlak 
en medewerking van de verschillende betrokken partijen kan leiden tot een succesvolle 
herbestemming. Niet alleen gemeente en eigenaar kunnen veel invloed op de ontwikkeling 
hebben, maar ook omwonenden kunnen door bezwaarprocedures van (grote) invloed zijn 
op de ontwikkeling. 

Onder andere Redres gaf aan dat de houding van de eigenaar sterk kan verschillen per 
religieus erfgoed. Ceres en Redres geven aan dat onderhandelingen met een eigenaar van 
een protestantse kerk over het algemeen soepel verlopen. Een protestantse (kerk) 
eigenaar is autonoom in zijn beslissing een gebouw te verkopen. Eisen met betrekking tot 
opvolgende functies kunnen door de eigenaar van de protestantse kerk zelf worden 
vastgesteld en beperken zich in de meeste gevallen alleen tot het weigeren van een 
moskee (geen lid van de landelijke Raad van Kerken) en een seks gerelateerde invulling 
(wordt als onterend gezien). 
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De houding van een rooms-katholieke eigenaar worden door geïnterviewde ontwikkelaars 
over het algemeen als terughoudend ervaren wanneer een ontwikkelaar overgaat tot 
herbestemming van een religieus pand. Door herbestemmingen uit het verleden (die door 
de eigenaar als onterend en niet positief worden gezien) is het moeilijk een eigenaar mee 
te krijgen voor herbestemming. Een eigenaar moet een ontwikkelaar kunnen vertrouwen 
op een waardige/ profane functie-invulling die in het verlengde van de kerkelijke 
doelstelling ligt (het helpen en nabij zijn van mensen). Van de Water geeft aan dat zij door 
een vertrouwde relatie met het bisdom zelf worden benaderd bij verkoop van hun 
vastgoed . Van de Water geeft aan dat bij vertrouwen vanuit de eigenaar van een rooms
katholiek gebouw dit deuren kan openen, het herbestemmingproces vergemakkelijken bij 
de functiekeuze en verkoop en het kan leiden tot toekomstige gunning van een ander 
rooms-katholiek gebouw. Cornelis Huygens Projectontwikkeling voegt daaraan toe dat het 
voor eigenaren belangrijk is om met een gerust hart hun vastgoed te kunnen verkopen. 
Hierbij benadrukt Redres dat vooral kerken op meer weerstand vanuit de R.K. eigenaar 
stuiten dan kloosters, omdat kerken zijn gebruikt voor de eredienst. Alle geïnterviewde 
ontwikkelaars zien verkoopeisen vanuit de eigenaar als een groot probleem . Een 
ontwikkelaar wil rendement behalen op zijn investering, dat afhankelijk is van de afzet na 
herbestemming. Redres geeft aan dat een nieuwe functie-invulling zichzelf in stand moet 
kunnen houden en herbestemming voor een ontwikkelaar een aantrekkelijk rendement 
moet (kunnen) opleveren. Wanneer eigenaren (bijna) alle -voor een ontwikkelaar
aantrekkelijke functie-invullingen uitsluiten is herbestemming (bijna) niet rendabel te 
krijgen en dus niet aantrekkelijk. 

PRC geeft aan dat vooral kleinere gemeentes met een beperkt aantal religieuze gebouwen 
moeilijk afstand kunnen doen van hun (leegstaand) religieus erfgoed. Het duurt vaak lang 
voordat de knoop wordt doorgehakt om het pand af te stoten waardoor het gebouw verder 
in verval kan raken en (restauratie)kosten lopen hierdoor op . 

Cornelis Huygens Projectontwikkeling geeft aan dat het effect van problemen op de 
herbestemming afhankelijk zijn van de invloed die een ontwikkelaar kan uitoefenen op de 
problemen. Problemen die door een ontwikkelaar niet/ nauwelijks zijn te beïnvloeden 
kunnen een der mate groot risico met zich meebrengen dat herbestemming niet 
aantrekkelijk is. Bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging moet de gemeente hier 
aan mee willen werken, omdat een bestemmingsplanwijziging door een ontwikkelaar niet 
kan worden omzeild. 

Aspecten uit cases 
Groep Aspect Van belanq 
Juridisch Bouwbesluiteisen Zi j n gesteld eisen in het bouwbesluit haalbaar? 
Juridisch Monumentstatus Kan een monumentstatus kansen of bedreigingen 

opleveren? 
Financieel Onderhoudsstaat Zijn er hoge kosten het pand up-to-date te brengen? 
Financieel Bouwkosten Wegen de kosten op tegen de opbrengsten? 
Actoren Verkoopeisen eigenaar Sluiten verkoopeisen (mogelijk) rendabele functies uit? 
Actoren Medewerking/ draagvlak Willen de betrokken patijen meewerken aan 

herbestemming? 
Actoren Weinig religieus erfgoed Willen betrokkenen afstand doen van het " beetje" 

erfgoed dat ze bezitten? 
Actoren Invloed op problemen Kunnen problemen worden omzeild of opgelost? 
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5.2.3 Interviews met rooms-katholieke eigenaren 
Aan de hand van interviews met verschillende betrokkenen binnen de rooms-katholieke 
organisatie is gekeken naar hun houding tegenover herbestemming. Interviews hebben 
plaatsgevonden met een lid van de congregatie van Tilburg, econoom van het Bisdom van 
Breda en project coördinator van de Konferentie Nederlandse Religieuze (KI'JR). Interviews 
die ten behoeve van het onderzoek zijn afgenomen met R.K. eigenaren zijn terug te vinden 
in bijlage 3. 

Eigenaren van religieus erfgoed realiseren zich wel degelijk dat er een achteruitgang is van 
het aantal gebruikers van hun bouwwerken met leegstand tot gevolg. Het verkopen van 
leegstaand religieus erfgoed wordt in de meeste gevallen niet gezien als beste oplossing en 
eerder als een laatste mogelijkheid. Eigenaren zullen eerder streven naar behoud van de 
originele functie-invulling al dat niet in combinatie met een invulling die financiële 
middelen kan genereren. Onder behoud verstaan eigenaren het in originele staat houden 
van het bestaande gebouw. Eigenaren stellen dat een kerk of klooster alleen wordt 
behouden als het zijn originele functie-invulling kan handhaven. Verkoop kan immers maar 
één keer en mocht het aantal religieuzen in de toekomst aantrekken dan is er een tekort 
aan religieuze gebouwen. Pijnlijke/ oneervolle herbestemmingen in het verleden hebben 
ervoor gezorgd dat eigenaren niet happig zijn op een nieuwe functie-invulling door een 
andere (commerciële) partij. Bij verkoop aan andere (commerciële) partij moet de nieuwe 
functie-invulling in overeenstemming zijn met de kerkelijke doelstelling: het vervullen van 
een sociaal/ gemeenschappelijk nut, het helpen en nabij zijn van mensen. De overdracht 
moet met een gerust hart kunnen plaatsvinden zonder dat de eigenaar het idee heeft dat 
een nieuwe functie-invulling in strijd is met hun gedachtegoed. Bij kerken wordt de 
verkoop gestuurd door het bisdom en bij kloosters zijn eigenaren autonoom in hun 
beslissingen bij de verkoop en mogelijke functie-invulling(en) van hun gebouw(en). 

Het vaststellen van de verkoopwaarde gebeurt op basis van de toekomstige functie
invulling en onderhoudstoestand. Bij een sociale functie-invulling kan het gebouw voor een 
symbolisch bedrag van de hand worden gedaan en in geval van een "commerciële" functie
invulling wordt het verkoopbedrag marktconform. Bij verkoop wordt de eigenaar 
bijgestaan door adviseurs die advies geven in de richting van de verkoopwaarde, 
mogelijkheden en toestand van het gebouw. Eigenaren zien het verkopen van religieuze 
gebouwen vaak als een verlies en niet als een manier om financiële middelen te generen of 
het gebouw te behouden. 

Aspecten uit interviews met ontwikkelaars 
Kerken en kloosters moeten met een gerust hart kunnen worden verkocht aan 
een opvolgende eigenaar. 
Voorkeur tot een functie-invulling in de richting van de kerkelijke doelstelling 
(helpen en nabij zijn van mensen). 
Verkoopwaarden afhankelijk van de opvolgende functie-invulling. 

• Verkoop aan een andere (commerciële) partij wordt niet als "de beste" 
oplossingen gezien bij leegstand. 
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5.3 Samengevat 
Herbestemming van religieus erfgoed kan veel problemen/ belemmeringen met zich 
meebrengen, maar dit wil niet zeggen dat er geen oplossingen voor zijn. De mate waarin 
problemen zich voordoen zijn mede afhankelijk van de functie-invulling. In het volgende 
hoofdstuk zal naar eventuele oplossingen worden gezocht bij herbestemming van religieus 
erfgoed. De mate van invloed op de herbestemming is per probleem/ belemmering 
verschillend. Sommige problemen kunnen het proces stopleggen (zijn doorslaggevend), 
ernstig vertragen of belemmeren. Een aantal geanalyseerde modellen in hoofdstuk 4 
beoordelen problemen/ belemmeringen op volgorde van grootte om zo in een vroeg 
stadium te kunnen beslissen over te gaan tot herbestemming. De invloed die problemen 
hebben op het herbestemmingproces zijn afhankelijk van de functie-invulling. Bijvoorbeeld 
een daglichteis voor een woningfunctie wordt pas problematisch wanneer het een 
monument is. In het onderstaand figuur 5.4 worden problemen voortgekomen uit de 
theoretische en praktische analyse weergeven. Achter de verschillende aspecten is door 
een met zwart ingevuld hokje onder T(theoretisch) of P(praktisch) aangegeven of het 
aspect naar voren komt uit de theoretische, praktische of beide analyses. 

Problemen/ belemmeringen bij herbestemming van religieus erfgoed 

Bouwvergunning: 
Bouwbesluiteisen 
Bestemmingsplan 
Monumentstatus of potentieel monument 

Additionele vergunning 
Habitatrichtlijnen 
Kraak 
Belasting percentages 
Beperkte (rustende) gebruiksrechten 
Burenrecht 
Wetswijzigingen 
Parkeernorm 

Vaststellen marktwaarde/ verkoopprijs 
Vinden/ mogelijkheid tot een rendabele functie-invulling 
Subsidies 
Bouwkosten 
Onderhoudsstaat 
Faillissement aannemer 

i nde PVE 

Verkoop voorwaarden eigenaar 
Kennis van de verschillende betrokkenen 
Medewerking/ draagvlak bij betrokken partijen 
Weinig (aanwezig) religieus erfgoed in de gemeente 
Invloed van de ontwikkelaar de bel n 

Figuur 5.4: Problemen/ belemmeringen bij herbestemming 
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6. Oplossingen voor problemen 
Voor een ontwikkelaar is het belangrijk om te weten of problemen/ belemmeringen bij 
herbestemming van religieus erfgoed kunnen worden opgelost of vermeden. In dit 
hoofdstuk zullen manieren worden gegeven waarmee een ontwikkelaar problemen 
voortgekomen uit hoofdstukken 3 en 5 kunnen beperken, vermijden of zelfs wegnemen. 
Door middel van een theoretische analyse aan de hand van literatuur en een praktische 
analyse via interviews en cases wordt gezocht naar eventuele oplossingen op problemen 
uit hoofdstuk 3 en 5. Door problemen en oplossingen met elkaar te combineren kan een 
instrument worden opgesteld waarin bevindingen met betrekking tot het herbestemmen 
van religieus erfgoed worden samengevoegd tot een (voor een ontwikkelaar) bruikbaar 
instrument in het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 7 instrument ontwikkeling). 

Om structuur te geven aan de oplossingen bij herbestemming worden deze onderverdeeld 
naar verschillende categorieën. Na iedere categorie worden de verschillende oplossingen 
op problemen in een tabel weergegeven. De categorieën die worden gehanteerd in dit 
hoofdstuk zijn gelijk aan die in hoofdstuk 5 namelijk: 

• Functioneel 
• Technisch 
• Juridisch 
• Financieel 
• Actoren 

6.1.1 Functioneel 
De locatie van een gebouw is (in principe) niet te beïnvloeden. Iedere (nieuwe) functie
invulling heeft bepaalde wensen (bijvoorbeeld de aanwezigheid van winkels, parkeren en 
groen) waar gebruikers behoefte aan hebben en het aansluiten van de kwaliteit in de 
omgeving bepalen de mate van afzet (van der Voordt, 2007). Geïnterviewde ontwikkelaars 
(bijlage 2) geven allen aan dat de locatie gekoppeld moet worden aan datgene waar vanuit 
de markt vraag naar is. Door middel van herbestemming wil een ontwikkelaar het gebouw 
op een betreffende locatie afstemmen op de nieuwe/ toekomstige gebruiker(s). Hoe beter 
de match tussen vraag en aanbod des te positiever de afzet aan een nieuwe (beoogde) 
gebruiker (van der Voordt, 2007). Een op te stellen instrument als resultaat van dit 
onderzoek moet het herbestemmingproces inzichtelijker kunnen maken, niet proberen een 
ontwikkelaar op andere ideeën te brengen. "Ontwikkelaars beoordelen een locatie op basis 
van persoonlijk inzicht en een model zal een ontwikkelaar hier niet op andere gedachten 
brengen." (Projectontwikkelaar, Redres, persoonlijke mededeling, 16 januari 2008). Een 
ontwikkelaar dient de locatie te beoordelen op kenmerken die kunnen gelden voor de 
betreffende plek op basis van persoonlijk inzicht en marktkennis, om te komen tot een 
herbestemming die een beoogt rendement oplevert en zichzelf kan bedruipen. Punten tot 
het beoordelen van een locatie kunnen zijn (van der Voordt, 2007; van der Vlist, 2004; 
Schrieken, 2000) : 

• Ligging: is het gebouw gelegen in het centrum-, rand- of buitengebied en wat zijn 
de omliggende functies (bijvoorbeeld kantoor- of woonfuncties)? 

• Aanwezigheid van voorzieningen in de omgeving (winkels, bank, postkantoor, 
recreatie en ontspanning)? 

• Bereikbaarheid met de auto of OV? 
• Mogelijkheden om te parkeren? 
• Hinder vanuit de omgeving: stank-, schaduw-, geluid- en windoverlast? 
• Ruimtelijke en visuele kwaliteit van de omgeving: wat is de uitstraling van het 

gebied? 
• Transactiewaardel huurprijs van soortgelijke functie in de omgeving? 
• Bevolkingssamenstelling in de omgeving? 
• Gemeentelijk beleid voor het gebied: prioriteitsgebied voor een bepaalde functie? 

Manieren om het gebouw horizontaal en/ of verticaal uit te breiden kunnen een (grote) 
impact op de financiële haalbaarheid hebben (Schrieken, 2000). Voor uitbreiding van het 
bestaande gebouw met additionele bebouwing is een bouwvergunning vereist die door de 
lokale overheid (gemeente) moet worden goedgekeurd (overheid .nl) . De gemeente bepaalt 
of het gebouw mag worden uitgebreid, zo ja hoeveel en waar (bijvoorbeeld verticale/ 
optopping of horizontale uitbreiding). Een ontwikkelaar zal samen met de gemeente 
overeenstemming moeten bereiken tot de uitbreiding van het gebouw, door gesprekken 
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met de gemeente waarbij een ontwikkelaar de gemeente moet kunnen overtuigen van het 
belang tot uitbreiding van het bestaande gebouw. Bij optoppen is de bestaande 
hoofddraagconstructie van belang. De hoofddraagconstructie van het bestaande gebouw 
bepaalt de draagkracht en optopping kan door extra gewicht bovenop de bestaande 
constructie kostbare voorzieningen met zich meebrengen (van der Voordt, 2007). Een 
ontwikkelaar dient bij optopping van het bestaande gebouw de afweging te maken of de 
eventueel extra kosten financieel aantrekkelijk zijn. 

Daarnaast kan bij de gemeente worden gekeken naar de mogelijkheid in de omgeving de 
gunning van een toekomstig project te verkrijgen (van der Voordt, 2007). Door in de 
omgeving werk gegund te krijgen kan een ontwikkelaar eventuele onrendabele toppen van 
de herbestemming opvangen, waardoor met herbestemming een indirect rendement wordt 
verkregen die herbestemming aantrekkelijk kan maken. Door middel van 
ontwikkelingsrechten kan een ontwikkelaar het voorrecht krijgen om rendabel op een 
andere locatie te ontwikkelen. Ontwikkelingsrechten zijn te verdienen door te investeren in 
onrendabele projecten die de provincie beoordeeld als: 

• Versterking van landschap en verdere natuurontwikkeling 
• Kwalitatieve en kwantitatieve herstructurering van steden 

Een ontwikkelaar kan het ontwikkelingsrecht gebruiken op grondlocaties (in zijn bezit) die 
zich bevinden in de door de provincie aangewezen ontwikkelingszones of deze verhandelen 
aan andere partijen (van den Nieuwenhof, 2006). 

Functionele aspecten 
Aspect Suggesties voor oplossingen 
Locatie Beoordeling op basis van persoonlijk inzicht ontwikkelaar 
Uitbreidbaarheid • Mogelijkheden om horizontaal/ verticaal uit te breiden 

• Overleg tot ontwikkelingen op een gunstige locatie 
(bijvoorbeeld met ontwikkelingsrechten) 

6.1.2 Technisch 
De afmetingen die het gebouw omschrijven liggen vast. Het is de vraag in hoeverre een 
nieuwe functie-invulling kan worden ingepast in het bestaande gebouw. Bij kerken kunnen 
kolommen die deel uitmaken van de hoofddraagconstructie niet zomaar worden 
weggehaald, omdat dan de bovenliggende constructie moet worden opgevangen. 
Daarnaast is de hoofddraagconstructie van een kerk kenmerkend voor het gebouw en mag 
bij een monumentstatus niet zomaar worden gewijzigd (zoals bij de St. Annakerk bijlage 
1). Om tot oplossingen te komen kan het voor een ontwikkelaar verstandig zijn overleg te 
voeren met een architect, constructeur en aannemer over de mogelijkheden om binnen de 
randvoorwaarden te komen tot (een rendabele) herbestemming van het pand. Een andere 
mogelijkheid om tot een financieel aantrekkelijke herbestemming te komen is doormiddel 
van het creëren van additionele m 2 's zoals in het voorbeeld van de St. Annakerk waarbij 
extra verdiepingsvloeren zijn gecreëerd. Hierbij de kanttekening dat bij toevoeging van 
additionele verdiepingen de afweging dient te worden gemaakt tussen de kosten en 
opbrengsten die extra m 2 's met zich meebrengen. In het geval van de Julianakerk was de 
uitkomst van de eerste haalbaarheidstudie dat het creëren van additionele verdiepingen 
dusdanig hoge kosten met zich meebracht, dat het financieel niet aantrekkelijk was. 

Technische aspecten 
Aspect Suqqesties voor oolossinqen 
Afmetingen • Creëren van extra m 2 's door aanbrengen van additionele 

verdiepingen 
• Overleg met constructeur, architect en aannemer naar de 

mogeliikheden 
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6.1.3 Juridisch 
Parkeernorm in de gemeentelijke bouwverordening geeft de verplichting afdoende 
parkeerplaatsen te realiseren op eigen terrein bijvoorbeeld voor werken, wonen, recreëren, 
enz. (Zeeland, 2004 ) . Afhankelijk van de gemeente is gehele of gedeeltelijke vrijstelling te 
verkrijgen ten aanzien van de gestelde parkeernorm indien (Oudijk, 2007): 

• Binnen een straal van de bouwlocatie voor een vaste periode bij derden 
parkeerplaatsen kunnen worden gehuurd 

• Bij de beschikking van voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving 
• Bij een andere dan in de parkeernorm geregelde wijze van parkeren omschreven in 

het bestemmingsplan 
• Bij een beoordeling door B&W die het belang van realisatie van groter belang ziet 

dan het voldoen aan de eisen van de parkeernorm 

Gemeentes zijn verplicht door de overheid van de WRO, voor gebieden buiten de 
bebouwde kom een bestemmingsplan op te stellen en binnen de bebouwde kom is de 
gemeente hierin vrij (Jansen, 2004). Indien er geen vigerend bestemmingsplan voor de 
locatie is mag bij aanvraag van een bouwvergunning het plan alleen worden getoetst aan 
het bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening, welstandseisen en eventuele 
voorwaarden tot het verkrijgen van een monumentvergunning (Jansen, 2004). Wanneer 
een bestemmingsplan geldt voor het gebied en een nieuwe functie-invulling hier niet aan 
voldoet dient een ontwikkelaar naar andere oplossingen te zoeken. De gemeente kan het 
bestemmingsplan wijzigen wat een kostbare en langdurige procedure is, waardoor de 
gemeente vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging vrijstelling van de geldende 
bestemmingsplanbepalingen kan verlenen (Jansen,2004) . Vrijstelling kan worden veleend 
in het geval van (VROM.nl): 

• Tijdelijke vrijstelling (voor maximaal 5 jaar) (artikel 17 WRO) 
• Vrijstelling voor een bestemmingplan van meer dan 10 jaar oud (artikel 19 lid 4 

WRO) 
• Vrijstelling voor "kleinere gevallen" (artikel 19 lid 3 WRO) 
• Vrijstelling voor projecten waarvan de provincie heeft aangegeven dat een "lichte" 

procedure geld (artikel 19 lid 2 WRO) 
• Vrijstelling voor grote projecten (artikel 19 lid 1 WRO) 

Wat betreft herbestemming wordt bij een bestemmingsplanwijziging meestal gekeken of 
een ontwikkelaar in aanmerking komt voor een artikel 19 lid 3 of lid 1 procedure 
(ambtenaar bouwzaken, gemeente 's-Hertogenbosch, persoonlijke mededeling op 29 
januari 2008). Zonder bezwaarprocedures neemt een lid 3 procedure ongeveer 2 maanden 
in beslag, maar een lid 1 procedure neemt al snel 9 maanden in beslag (Jansen, 2004 en 
Oudijk, 2007) . In het geval van bezwaarprocedures door burgers kan de 
bestemmingsplanwijzigingprocedure (aanzienlijk) langer duren. Het is zaak de gemeente in 
beginstadium van het herbestemmingproces te betrekken, omdat zij medewerking moet 
verlenen aan een bestemmingsplanwijzingprocedure (Oudijk, 2007) . 

De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) treedt 1 juli 2008 in werking . Een van de 
voornemens is de bestemmingsplanprocedure verkorten van ruim een jaar naar ongeveer 
26 weken (vrom.nl). Bestemmingsplannen worden verplicht voor het gehele gemeentelijke 
grondgebied en behoren niet langer te worden goedgekeurd door de provincie 
(bestemmingsplan.nl). De structuurvisie wordt door de gemeente opgesteld en dient als 
basis voor het bestemmingsplan. Door het decentraliseren van de verschillende taken 
beoogt men onder andere een efficiëntere besluitvorming, actuelere plannen en kortere 
procedures (Pieijte, 2008). De vraag blijft hoe de nieuwe plannen hun (beoogde) invulling 
zullen vinden en of partijen de expertise hebben voor de uitvoering van hun nieuwe taken. 
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Op twee manieren kan ontheffing worden verleend op de gestelde eisen in het 
bouwbesluit. Het verlenen van ontheffing kan door de minister van VROM en door het 
college van B&W (overheid.nl). Over het algemeen geldt dat B&W ontheffing kan verlenen 
van de nieuwbouwvoorschriften in het bouwbesluit wanneer er sprake is van het geheel of 
gedeeltelijk oprichten, veranderen, vernieuwen en vergroten van een gebouw mits het 
bouwbesluit de bevoegdheid niet verleent (Jansen, 2004). Bij het niet toekennen van 
vrijstelling aan de eisen in het bouwbesluit moet worden gedacht aan zaken waarbij de 
veiligheid of gezondheid van de gebruikers in het geding komt en wanneer niet wordt 
voldaan aan het niveau van bestaande bouw. Het niveau van bestaande bouw wordt 
gezien als minimum waar ieder gebouw aan moet voldoen met als enige twee 
uitzonderingen (Zeeland, 2004): 

• Als er sprake is van een monumentstatus en een monumentvergunning waar 
expliciet voor dit onderdeel ontheffing is gegeven 

• Als er sprake is van 'rechtens verkregen niveau' (als geen eis voor bestaande bouw 
is opgenomen en er geen specifiek niveau voor verbouw wordt gegeven) van een 
bouwvergunning voor 1992 wat van belang kan zijn wanneer het (te) lastig of 
kostbaar is te voldoen aan de eisen gesteld in het bouwbesluit of bepaalde 
ontheffingen niet door B&W worden verleend. 

De ventilatie eis uit het bouwbesluit kan een probleem zijn door toevoeging van installaties 
die kostbaar kunnen zijn en mogelijkheid tot wijziging bij een monumentstatus. Eisen ten 
behoeve van ventilatie kunnen worden versoepeld door middel van vijstelling aan te 
vragen bij de gemeente (Jansen, 2004). Wijzigingen aan het uiterlijk bij een 
monumentstatus dienen te worden besproken met de gemeente/ monumentencommissie. 

Daglicht kan (afhankelijk van de invulling) zeer problematisch zijn wanneer het gebouw 
een monumentstatus bezit (Projectontwikkelaar, Redres, persoonlijke mededeling, 16 
januari 2008). Het kan voor een ontwikkelaar verstandig zijn samen met de gemeente/ 
monumentenzorg te kijken waar de mogelijkheden zitten. Redres gaf in het interview aan 
dat bij behoud door middel van herbestemming het uiterlijk vaak moet worden gewijzigd. 
Een ontwikkelaar dient samen met andere betrokkenen vast te stellen waar de 
mogelijkheden liggen en andere betrokkenen ervan te overtuigen dat wijzingen niet per 
definitie slecht zijn. 

De gemeente zal zelden concessies doen aan eisen ten aanzien van de brandveiligheid. Uit 
een gesprek met de gemeente Den Bosch en casestudie van de St. Annakerk kwam naar 
voren dat geen versoepeling(en) worden gedaan aan brandveiligheideisen. Vanuit de 
gemeente controleert de brandweer de naleving van brandveiligheideisen. Om te komen 
tot oplossingen kan een ontwikkelaar overleg voeren met de brandweer (en eventueel 
architect). 

De wet geluidshinder (Wgh) vormt het juridische kader ter voorkoming en bestrijding van 
geluidshinder met als voornaamste bronnen van geluidshinder wegverkeer, spoorwegen, 
industrie en luchtvaart (overheid.nl). De grenswaarden van het toelaatbare "resterende" 
geluid in een gebouw is per gebruiksfunctie verschillend en gegeven in figuur 6.1. 

Gebruiksfunctie Grenswaarden[dB(A)] 
Woonfunctie 35 
Bijeenkomstfunctie -
Celfunctie -
Gezondheidszorgfunctie: 
Ruimte voor aan bed gebonden patiënten 35 

Andere ruimten 30 

Kantoorfunctie -
Onderwijsfunctie 35 
Sportfunctie -
Winkelfunctie -

Figuur 6.1: Voorschriften geluidniveau naar figuur bouwbesluitonline.nl 
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Bijvoorbeeld bij een woning die zich bevindt op een geluidsbelaste locatie (door 
industriegebied of spoorweg) met een geluidsbelasting op de gevel van 65 dB(A) dan moet 
de geluidswering op de gevel 65 - 35 (grenswaarden wonen) = 30 dB(A) zijn. Hierbij de 
kanttekening dat de scheiding tussen verblijfsfunctie (woon-, gezondheidszorg- en 
onderwijsfunctie) en buitenruimte minimaal 20 dB(A) moet reduceren (de Jong, 2006). 
Ruimtes die worden gezien als geluidsgevoelige ruimten zijn (bouwbesluitonline.nl): 

• Binnen woningen worden de volgende geluidgevoelige ruimtes aangemerkt: slaap-, 
woon-, en eetkamer evenals een keuken met een vloeroppervlakte van ten minste 
11m 2 

• Leslokalen en theoriezalen van een onderwijsgebouw 
• Onderzoeks-, recreatie-, woon-, slaap-, en behandelruimten van een zieken-, of 

verpleeghuis 
Veel provincies eisen afhankelijk van de gebruiksfunctie een voorkeursgrenswaarde aan de 
geluidsbelasting op de gevel (senternovem.nl). Bij het geheel of gedeeltelijk veranderen of 
vernieuwen van een bouwwerk kan B&W ontheffing verlenen aan de geluidsbelasting op de 
gevel tot een geluidsniveau dat maximaal 10 dB(A) hoger ligt dan de eis (de Jong, 2006). 
Daarnaast zijn er ontheffingen mogelijk in de nabijheid van wegen, luchthavens en 
spoorwegen tot hogere voorkeurwaarden (van der Voordt, 2007) . In het geval van het 
verkrijgen van een ontheffing op de voorkeurswaarden zijn er altijd voorzieningen nodig 
om het geluidsniveau binnen het gebouw gelijk te houden. Manieren om het geluidsniveau 
binnen te verlagen zijn (extra) geluidsisolatie in de gevel, geluidsschermen bij de bron en 
geluidsgevoelige ruimten situeren aan de zijde met de minst geluidsbelaste gevel (van de 
Voordt, 2007). 

Kraak van het pand kan worden vermeden door middel van antikraakverhuur of tijdelijke 
verhuur. Doormiddel van een antikraakovereenkomst kan de eigenaar van het gebouw 
voorkomen dat het gebouw wordt gekraakt. Kraakwachten bewonen in geval van antikraak 
het gebouw en zorgen dat het niet door anderen kan worden gekraakt. De kraakwacht 
betaalt geen kosten voor het bewonen alleen een vergoeding voor de kosten van gas, 
water en licht. Kosten voor gas, water en licht mogen alleen de werkelijk gemaakte kosten 
zijn, omdat anders de overeenkomst als een huurovereenkomst wordt gezien (waardoor 
huurbescherming van toepassing is op de kraakwachten). Antikraak wordt daarom niet als 
tijdelijke verhuur gezien, maar als een overeenkomst tot bewaarneming (Hobma en 
Weijenburg in van der Voordt, 2007). 
Een andere manier om kraak te voorkomen is via tijdelijke verhuur op basis van de 
leegstandswet. Een van de mogelijkheden op basis van de leegstandswet is het tijdelijk 
verhuren van 'woonruimte in een gebouw'. Om in aanmerking te komen voor tijdelijke 
verhuur moet door de gemeente een vergunning worden verleend op basis van artikel 15 
van de leegstandswet. Tijdelijke verhuur is toegestaan bij een maximale tijdsduur van vijf 
jaar waarbij vrijstelling tot het bestemmingsplan moet worden verleend voor een gelijke 
periode als de tijdelijke verhuur (Hobma en Weijenburg in van der Voordt, 2007). 
Kloosters beschikken over woonruimten in het gebouw, maar in het geval van kerken 
zullen voorzieningen moet worden getroffen om het geschikt te maken tot tijdelijke 
verhuur. 

Het beëindigen van kraak is mogelijk op drie manieren namelijk: strafrechtelijk, 
privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk. Het beëindigen van kraak is strafrechtelijk mogelijk 
wanneer de leegstands periode na feitelijk gebruik door kraak minder dan 12 maanden 
bedraagt. De nadruk hierbij ligt op het "feitelijk gebruik" dat aantoonbaar moet zijn wil een 
eigenaar de kraak strafrechtelijk willen beëindigen (Hobma en Weijenburg in van der 
Voordt, 2007). 
De minister van VROM en Justitie willen door middel van een wetsvoorstel de 12 maanden 
periode waarbinnen kraak strafbaar is niet langer als afhankelijke hanteren in geval van 
strafrechtelijke vervolging (zie bijlage 5 brief kraak). Met het aannemen van het 
wetsvoorstel wordt kraken ongeacht de leegstandsduur strafbaar. Het eventueel aannemen 
van dit wetsvoorstel betekent niet dat kraak te allen tijde strafbaar is en wordt afhankelijk 
van nog nader op te stellen wegingsfactoren. Voorbeelden van dergelijk wegingsfactoren 
zijn: maatregelen die de eigenaar heeft getroffen om kraak te voorkomen en periode 
tussen het begin van kraken en het moment waarop de eigenaar aan de bel heeft 
getrokken (Hobma en We ijenburg in van der Voordt, 2007). 
Het privaatrechtelijk beëindigen van kraak kan op basis van eigendomsrecht ongeacht de 
duur van de leegstand die aan het kraken is vooraf gegaan. Het eigendomsrecht is niet 
voldoende, maar de eigenaar moet kunnen aantonen dat hij een spoedeisend belang bij de 
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ontruiming van het pand heeft. In het geval van spoedeisend belang heeft de eigenaar 
concrete en realiseerbare plannen met het gebouw. 
Kraak van het gebouw kan bestuursrechtelijk worden beëindigd op basis van het 
bestemmingsplan. Het gebruik van het gebouw als woonruimte in religieus erfgoed kan in 
strijd zijn met het geldende bestemmingsplan. De gemeente kan daartegen optreden het 
opheffen van een situatie die in strijd is met de wet(het pand ontruimen) (Hobma en 
Weijenburg in van der Voordt, 2007). 

Een bouwvergunning is een gebonden vergunning wat wil zeggen dat wanneer aan de 
gestelde eisen wordt voldaan, de vergunning moet worden verleend (overheid.nl). Bij het 
voldoen aan het bouwbesluit, gemeentelijke bouwverordening, bestemmingsplan, 
welstandseisen en eventueel monumentvergunning moet de gemeente de bouwvergunning 
verlenen. Kanttekening hierbij is dat er veel wetten en regels van toepassing kunnen zijn 
bij herbestemming van religieus erfgoed. Eventueel met behulp van een externe juridische 
deskundige kan een ontwikkelaar een "verzoek" indienen tot het verstrekken van een 
bouwvergunning. 

Bij een monumentstatus is een ontwikkelaar wat betreft de mogelijkheden afhankelijk van 
de gemeentelijke monumentcommissief bureau monumentenzorg. Kleinere gemeenten 
beschikken vaak alleen over een monumentcommissie (vaak in samenwerking met de 
welstandscommissie) of externe deskundige(n) en grotere gemeenten hebben (vaak) een 
bureau monumentenzorg. Voor een ontwikkelaar is het van belang na te gaan op welke 
zaken van het gebouw de monumentvergunning is gevestigd, de informatie hiervan iste 
verkrijgen bij de gemeente (van der V list, 2004). De gemeente Den Bosch gaf tijdens het 
interview aan dat het RACM en provincie bij de toekenning van een monumentvergunning 
(in het geval van een Rijks- of provinciaalmonument) een adviserende taak heeft. 
Veranderingen aan het gebouw kunnen alleen in samenspraak en met goedkeuring van 
bureaumonumentenzorg van de betreffende gemeente (van der Voordt, 2007). Bepalend 
bij benodigde wijzigingen aan het gebouw bij herbestemming zijn de nieuwe functie
invulling. Een nieuwe functie-invulling vergt bepaalde wijzingen opgelegd door eisen in het 
bouwbesluit en/ of het PVE die een nieuwe functie-invulling met zich meebrengt. 

In het geval van een potentieel monument kan de aanvraag tot monument in principe tot 
aan de bouwaanvraag. Tijdens de bouwaanvraag wordt het gebouw beoordeeld op basis 
van de status die het tot dat moment heeft. Bij een aanvraag tot een monumentstatus 
ingediend voor de bouwaanvraag wordt het gebouw beoordeeld als (potentieel) monument 
(overheid.nl). 

Zakelijke beperkende rechten zijn volgens Jansen (2004) niet altijd geheel actueel en 
correct in het kadaster opgenomen. Het is van groot belang dat bij aankoop van religieus 
erfgoed door de notaris wordt onderzocht welke zakelijke rechten rusten op het perceel 
en/ of object (Jansen, 2004). 

Voor de start van de werkzaamheden kan een ontwikkelaar onderzoek laten verrichten 
naar de aanwezigheid van een zeldzame plant- of diersoort die de werkzaamheden kan 
belemmeren. Een ontwikkelaar kan op voorhand kijken of het perceel zich bevindt in de 
nabijheid van een beschermd gebied. Daarnaast kan bij twijfel een ontwikkelaar onderzoek 
laten doen naar de aanwezigheid van eventueel beschermende plant- en diersoorten op 
het perceel. Bij de aanwezigheid van een zeldzame plant- of diersoort kan ontheffing 
worden verleend, om het plan toch te realiseren. Vrijstellingprocedures kunnen veel tijd in 
beslag nemen en voorzieningen tot gevolg hebben die eventuele schade aan de aanwezige 
flora en fauna beperken (Royal Haskoning, 2003). 
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Juridische aspecten 
Aspect Suggesties voor oplossingen 
Parkeernorm • Vrijstellen bij voldoende mogelijkheden in de omgeving 

• Huur parkeerplaatsen in de omgeving 
• Toezegging door de gemeente tot een ander dan 

omschreven norm 
• Vrijstelling door B&W van de parkeernorm 

Bestemmingsplan • (oude WRO) kijken of er een bestemmingsplan is en bij 
het niet voldoen een vrijstellingprocedure starten 

• Bestemmingsplanprocedure starten 
Bouwbesluit Vrijstelling/ versoepeling door de gemeente op eisen uit het 
• Ventilatie bouwbesluit 
• Brand 0 Ventilatie en daglicht afhankelijk van 
• Geluid monumentstatus en medewerking gemeente 

0 Brandweereisen mogelijkheden bespreken met 
brandweer 

0 Geluideis verlagen met 10 dB door extra 
geluidwerende maatregelen en plaatsing van 
geluidgevoelige ruimte aan de minst belaste zijde 

Monumentstatus • Vaststellen op welke onderdelen het monumentstatus 
rust 

• Overleg met de gemeente met betrekking tot 
mogelijkheden bii wiiziqinqen aan het qebouw 

Kraak • Voorkomen (anti kraak of tijdelijke verhuur) 
• Beëindigen (strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of 

privaatrechtelijke procedure) 
Beperkende Navraag bij de notaris bij aankoop met betrekking tot 
rechten beperkende rechten 
Flora en fauna • Onderzoek naar de aanwezigheid van een beschermd 

gebied in de buurt 
• Onderzoek (laten) doen naar de aanwezigheid van een 

zeldzame plant- of diersoort (zo ja, vrijstellingprocedure 
starten) 

6.1.4 Financieel 
Een van de belangrijkste factoren in de financiële haalbaarheid tot herbestemming voor 
een ontwikkelaar is de aankoopprijs en onderhoudsstaat (Gelinck, 2006 en Ceres). Een 
ontwikkelaar moet samen met de eigenaar overeenstemming bereiken over de 
verkoopprijs. Eigenaren zijn bereid concessies te doen in de aankoopprijs mits een nieuwe 
bestemming zich in de richting van een kerkelijke doelstelling bevindt, maar dit is gezien 
het (te verwachten) rendement voor een ontwikkelaar meestal niet aantrekkelijk. Een 
manier die kan leiden tot het afdwingen van een lagere aankoopprijs is wanneer de 
onderhoudstaat dusdanig slecht is dat de kosten tot herbestemming te hoog worden. Een 
ontwikkelaar moet een eigenaar kunnen overtuigen van de "noodzaak" tot een lagere 
aankoopprijs om een (financieel) haalbare herbestemming mogelijk te maken (Schrieken, 
2000). 

De onderhoudsstaat van het gebouw is een van de eigenschappen die het gebouw met zich 
meebrengt en (in principe) niet te beïnvloeden. Kosten die noodzakelijk zijn voor het 
plegen van onderhoud zijn aftrekbaar van de fiscus. Bijvoorbeeld een rot kozijn dat dient 
te worden vervangen is aftrekbaar, maar "gewoon" glas dat een ontwikkelaar wil 
vervangen door glas in lood, omdat het origineel was is niet aftrekbaar. Het is voor een 
ontwikkelaar verstandig om met een taxateur van de belastingdienst vast te stellen welke 
zaken wel of niet aftrekbaar zijn (Smits, 1999). 

Gelinck (2006) geeft verschillende manieren om een project haalbaar te maken: 
• Opbrengsten vergroten (optoppen en gunning toekomstig werk) 
• Kosten besparen (gebruik bestaande elementen, fiscale voordelen en vrijstelling op 

eisen uit het bouwbesluit) 
• Subsidies 
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In het geval van een ABC-levering wordt een onroerende zaak twee maal verkocht, eerste 
van A naar B en daarna van B naar C. Wanneer een ontwikkelaar gebruik maakt van een 
ABC-levering wordt echter maar een maal geleverd namelijk van A naar C. Bij een ABC
levering is overdrachtbelasting (6%) van toepassing in plaats van BTW (19%) wat een 
voordeel oplevert van 13% voor de koper (belastingdienst.nl). Om in aanmerking te 
komen voor een ABC-levering moet de koper van te voren bekend zijn en het 
vastgoedobject verkocht voor aanvang van de bouwwerkzaamheden. Om later niet voor 
(onaangename) verrassingen te komen staan is het voor een ontwikkelaar verstandig op 
voorhand afspraken met de belastingdienst te maken met betrekking tot een ABC-levering 
(van der Voordt, 2007). Wanneer de fiscus de herbestemming als een nieuw vervaardigde 
zaak ziet is de ontwikkelaar belast met BTW (19%) (zie hoofdstuk 5.1.3 Juridisch). Een 
gunstigere levering heeft een direct voordeel voor de koper en een indirect voordeel voor 
de ontwikkelaar, omdat de deze het vastgoedobject goedkoper kan aanbieden (Jansen, 
2004). 

Een sluitende exploitatie kan afhankelijk zijn van de mogelijkheid een aanvullende 
financiering in de vorm van subsid ies te verkrijgen. Subsidiemogelijkheden kunnen zich 
voordoen vanuit de overheid of particuliere sector en zorgen voor financiële middelen, het 
bij elkaar brengen van marktpartijen of leningen zonder/ met een lage rente . Het goed 
kunnen inspelen op subsidiemogelijkheden vergt enige (actuele) kennis en creativiteit van 
de ontwikkelaar en een aantal subsidiemogelijkheden worden hieronder behandeld: 

• Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (BRIM): Voor de 
onderhoudswerkzaamheden evenals werkzaamheden voor het herstel van 
beschermde rijksmonumenten en hun monumentale interieurs . Eigenaren van een 
rijksmonument kunnen in aanmerking komen voor een subsidie of goedkope lening 
die kan worden aangevraagd bij de RACM (RACM.nl). 

• Bouwfonds Cultuurfonds : ondersteunt gemeentelijke of particuliere culturele 
projecten die financiële steun van de gemeente ontvangen . Het Cultuurfonds 
draagt eenmalig bij aan de bouw/ restauratiekosten en niet aan de exploitatie. 
Verlening van het Cultuurfonds richt zich alleen op musea, beeldende kunst en 
tentoonstellingen ondersteunt vanuit de gemeente (bouwfonds .nl) . 

• Prins Bernard Cultuurfonds: doormiddel van het Prins Bernard Cultuurfonds kunnen 
laagrentende leningen worden verstrekt voor de restauratie van provinciale- of 
gemeentelijke monumenten en beeldbepalende gebouwen die vallen onder een 
beschermt stads- of dorpsgezicht. Het budget van ongeveer € 2 miljoen per jaar is 
bedoeld voor provinciale- of gemeentelijke monumenten en beeldbepalende 
gebouwen die vallen onder een beschermt stads- of dorpsgezicht die geen beroep 
kunnen doen op subsidie regelingen beschikbaar vanuit het rijk (cultuurfonds.nl). 

• Grote stedenbeleid (GSB): richt zich op het verbeteren van wonen, werken en 
leven in 31 grote en middelgrote steden van Nederland. Het budget dat vanuit het 
Rijk is vrijgemaakt voor het GSB wordt verdeeld over de rechtstreekse gemeenten 
en provincies. Daarnaast werken de provincies met deelbudgetten waar zij geen 
verantwoording voor hoeven af te leggen (wel voor het totale budget) . Wanneer 
religieus erfgoed zich bevindt in een wijk waarin de gemeente of provincie het GSB 
hanteert kan de herbestemming van religieus erfgoed in aanmerking komen voor 
subsidie (grotestedenbeleid .nl) . 

• Subsidieregeling Belvedere : per jaar is een bedrag van circa € 1,3 miljoen 
beschikbaar voor zowel private als publieke partijen. Met de subsidieregeling wil 
projectbureau Belvedere: "stimuleren en faciliteren dat cultuurhistorische aspecten 
integraal en in een vroegtijdig stadium in plan- en ontwerpprocessen worden 
meegewogen en richtinggevend zijn voor ruimtelijke transformatieopgaven" 
(belvedere .nu). De subsidieregeling Belvedere is niet bedoeld om de bouw of 
restauratie te bekostigen, maar het bevorderen van kennisontwikkeling en 
kennisoverdracht. 

• Private Investeringen of sponsoring (Task Force Toekomst Kergebouwen, 2007). 
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Financiële aspecten 
Aspect Suggesties voor oplossingen 
Verkoopprijs Slechte onderhoudsstaat gebruiken als 

onderhandelingspositie bij verkoop 

Onderhoudskosten Noodzakelijk onderhoud aan een monument is aftrekbaar 
BTW ABC-Ieverinq (afhankeliik van de fiscus) 
Haalbaarheid • Opbrengsten vergroten (uitbreiding of 

ontwikkelingsvoorrecht) 
• Kosten besparen (ABC-levering, vrijstelling en gebruik 

bestaande gebouw) 
• Subsidie mogelijkheden 

6.1.5 Actoren 
Verkoopvoorwaarden vanuit een protestantse eigenaar beperken geringe mate een 
opvolgende functie-invulling. Een ontwikkelaar dient bij herbestemming van een 
protestantse kerk rekening te houden met de volgende punten: 

• Eigenaren zijn autonoom in hun beslissing dus neem altijd contact met de 
eigenaar op, om (eventuele) voorwaarden te weten te komen 

• Geen invulling als moskee toegestaan 
• Geen invulling als een seks gerelateerde invulling. 

R.K. eigenaren zijn te onderscheiden in kloostereigenaren die autonoom zijn in hun 
beslissing en kerkeigenaren waarbij de beslissing bij het betreffende bisdom ligt. Een R.K. 
eigenaar wil zijn gebouw met een gerust hart kunnen afstoten zonder achteraf ergens spijt 
van te krijgen. Een ontwikkelaar zal vertrouwen moeten hebben/ kunnen creëren bij een 
R.K. eigenaar. Een ontwikkelaar die vaker herbestemming van (religieus) erfgoed ter hand 
heeft genomen kan dit gebruiken om vertrouwen richting een R.K. eigenaar te creëren. 
Bijvoorbeeld een collage van voormalig herbestemd (religieus) erfgoed of een visualisatie 
van toekomstige plannen kunnen een ontwikkelaar helpen de (R.K.) eigenaar te overtuigen 
van een profaan gebruik. Van de Water gaf tijdens het interview aan dat door (plezierige) 
samenwerking uit het verleden zij tegenwoordig zelf werden benaderd door het bisdom bij 
verkoop van hun vastgoed. 
Door verschillende herbestemmingvoorstellen te overleggen kan een ontwikkelaar 
extremen tot herbestemming schetsen, om samen met de eigenaar naar de mogelijkheden 
van een volgend gebruik te kijken. Door bijvoorbeeld een supermarkt af te schilderen 
tegen woningen voor starters kan een ontwikkelaar woningen in een positiever daglicht 
stellen, omdat het minder commercieel is en starters op de woningenmarkt aan een 
woning helpt. 
De grote lijnen die door een R.K. eigenaar worden aangehouden zijn hetzelfde, maar de 
invulling van verkoopeisen verschilt per bisdom. Bijvoorbeeld bij herbestemming van de 
St. Annakerk was de eigenaar (bisdom Breda) positief tegenover herbestemming, in het 
geval van de St. Jozefkerk geeft de eigenaar (bisdom Den Bosch) de voorkeur aan sloop 
na onttrekking aan de eredienst. 

Kloosters kunnen nog worden bewoond door eigenaren/ gebruikers. De start van de 
herbestemmingwerkzaamheden zijn in het geval van bewoning afhankelijk van de wil/ 
medewerking van de eigenaren/ gebruikers. Een ontwikkelaar kan de bewoners van het 
klooster alternatieve woonruimte aanbieden, om sneller te kunnen starten met zijn 
werkzaamheden. 
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De invloed van de gemeente op de herbestemming is zeer groot en het is bijna onmogelijk 
zonder deze partij tot herbestemming te komen. Onder andere Redres (bijlage 2) gaf 
tijdens het interview aan dat een goede verstandhouding en overleg met de gemeente 
cruciaal is om te komen tot herbestemming. Het voeren van overleg werd tevens door de 
gemeente Den Bosch (bijlage 4) als positief gezien. Hierbij de opmerking dat gemeente 
Den Bosch aangaf het als prett ig te ervaren wanneer overleg in een vroeg stadium 
gebeurt. Ontwikkelaars komen soms pas laat in de procesgang met een advocaat naar de 
gemeente en proberen het plan "erdoor te drukken". Door de invloed van de gemeente 
lijkt het verstandig in een vroeg stadium contact te zoeken met de gemeente om samen te 
komen tot oplossingen . 
Redres, PRC (bijlage 2) en Kristal Projectontwikkeling (bijlage 1) gaven aan dat het 
verstandig is gemaakte afspraken met de verschillende betrokkenen vast te leggen, om 
niet telkens te hoeven terug komen op "gemaakte" afspraken. 

Aspecten uit tabel 5.4 in hoofdstuk 5 die door medewerking van de gemeente kunnen 
worden opgelost/ versoepelt/ vergemakkelijkt zijn: 

• Mogelijkheden uitbreidbaarheid 
• Bouwvergunning 

o Bouwbesluiteisen (daglicht, geluid, isolatie, enz.) 
o Bestemmingsplan 
o Monumentstatus of potentieel monument 

• Additionele vergunningen 
• Habitatrichtlijnen 
• Belastingpercentages 
• Parkeernorm 
• Subsidies 

Omwonenden kunnen herbestemming stremmen en zelfs stop zetten, hetgeen door een 
ontwikkelaar voorkomen dient te worden. PRC gaf tijdens een interview aan dat het 
belangrijk is draagvlak te creëren bij de verschillende betrokkenen waaronder 
omwonenden. Cornelis Huygens Projectontwikkeling gaf tijdens het interview aan dat een 
ontwikkelaar mensen moet kunnen overtuigen van een "mooi" project, omdat draagkracht 
en enthousiasme bij de betrokkenen de sleutel tot een succesvolle herbestemming is . 

Door draagvlak bij de verschillende betrokkenen tot herbestemming te creëren kan een 
ontwikkelaar obstakels voorkomen en/ of verkleinen. Groeneboer (2007) geeft in haar 
rapport manieren tot het creëren van draagvlak voor en tijdens het herbestemmingproces: 

• Blijven motiveren van de betrokken partijen in het proces naar herbestemming 
• Overeenstemming vinden in belangen en doelen van betrokkenen 
• Tegemoet komen aan bepaalde partijen en problemen op voorhand oplossen 
• Goede onderbouwing van het initiatief tot herbestemming 
• Duidelijkheid en overzichtelijkheid naar betrokkenen tijdens het 

herbestemming proces 
• Goede communicatie naar betrokkenen waarin helderheid en openheid centraal 

staan 
• Aandacht op het initiatief projecteren, luisteren en gevoelig zijn voor wat in de 

omgeving van het gebouw speelt 
• Visie vormen van de betrokkenen 

Voor een ontwikkelaar is het belangrijk in een vroeg stadium draagvlak bij de verschillende 
partijen te creëren "het is beter te voorkomen dan genezen". Wanneer andere betrokkenen 
eenmaal een negatieve houding tegen de herbestemming/ ontwikkelaar hebben is het 
moeilijk dit te veranderen (Groeneboer, 2007). Smits (1999) geeft aansluitend op het 
creëren van draagvlak als mogelijkheid betrokkenen te bespelen via de media. Partijen 
willen niet graag via de media in een kwaad daglicht worden gesteld en kunnen daardoor 
sneller hun medewerking verlenen aan de herbestemming. 
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Actor aspecten 
Aspect Suggesties voor oQ!ossing_en 
Verkoopeisen • Overleg met de eigenaar over de mogelijkheden 
eigenaar • Visualisatie van toekomstige plannen en/ of 

herbestemmingen uit het verleden 
• Extremen schetsen tot een volgende functie-invulling 
• Bij een bewoond klooster alternatieve woonruimte bieden 
• Bij R. K. kerk mogelijkheden afhankelijk van het bisdom 
• Bij R.K. kerk gesprek met bisschop omdat deze de 

uiteindelijke beslissing heeft 
Gemeente Overleg met de gemeente 
Afspraken Leg gemaakte afspraken met de betrokkenen vast 
Omwonenden • Stel omwonenden op de hoogte van eventuele plannen 

• Overleg voeren met omwonenden 
Draagvlak • Creëer in een vroeg stadium draagvlak bij de 

verschillende betrokkenen 
• Partijen en het project in de aandacht van de media 

zetten 

6.2 Samengevat 
De verschillende problemen en belemmeringen zijn op te lossen, maar het verschil zit hem 
in de manier waarop. Sommige van de gegeven problemen zijn door middel van 
procedures oplosbaar bijvoorbeeld : wanneer het gebouw niet voldoet aan het 
bestemmingsplan kan een vrijstellingsprocedure worden gestart of kraak is op te vangen 
door onder andere antiekraak verhuur. Andere problemen/ belemmeringen zijn alleen 
oplosbaar door middel van medewerking van de betrokken partijen bijvoorbeeld : 
belemmeringen door verkoopeisen kunnen alleen worden opgevangen door overleg met de 
eigenaar of weerstand vanuit de omgeving door overleg/ draagvlak bij de omwonenden. 
De verschillende oplossingen op problemen worden hieronder in figuur 6.2 weergegeven . 
Twee remedies die door zowel theoretische als praktische analyse worden onderstreept zijn 
overleg en draagvlak. Koppeling uit figuur 6.2 worden gebruikt bij het opstellen van het te 
ontwikkelen instrument als resultaat van de dit onderzoek in hoofdstuk 7 instrument 
ontwikkeling. 
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Oplossingen voor problemen bij herbestemming van religieus erfgoed 

Aspect Suggestie voor oplossingen 
FUNCTIONEEL 
Locatie Beoordeling op basis van persoonlijk inzicht ontwikkelaar 
Uitbreidbaarheid • Mogelijkheden om horizontaal/ verticaal uit te breiden 

• Overleg tot ontwikkelingen op een gunstige locatie (bijvoorbeeld met 
ontwikkel i nqsrechten) 

TECHNISCH 
Afmetingen • Creëren van extra m 2 's door aanbrengen van additionele verdiepingen 

• Overleg met constructeur, architect en aannemer naar de 
mogelij kheden 

JURIDISCH 
Parkeernorm • Vrijstellen bij voldoende mogelijkheden in de omgeving 

• Huur parkeerplaatsen in de omgeving 
• Toezegging door de gemeente tot een ander dan omschreven norm 
• Vrijstelling door B&W van de parkeernorm 

Bestemmingsplan • Bestemmingsplanprocedure starten (voor juli 2008 eerst kijken of er 
een bestemmingsplan is voor de locatie) 

Bouwbesluit Vrijstelling/ versoepeling door de gemeente op eisen uit het bouwbesluit 
• Ventilatie 0 Ventilatie en daglicht afhankelijk van monumentstatus en 
• Brand medewerking gemeente 
• Geluid 0 Brandweereisen mogelijkheden bespreken met brandweer 

0 Geluideis verlagen met 10 dB door extra geluidwerende 
maatregelen en plaatsing van geluidgevoelige ruimte aan de 
minst belaste zijde 

Monumentstatus • Vaststellen op welke onderdelen het monumentstatus rust 
• Overleg met de gemeente met betrekking tot mogelijkheden bij 

wijzigingen aan het gebouw 
Kraak • Voorkomen (anti kraak of tijdelijke verhuur) 

• Beëindigen (strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of privaatrechtelijke 
procedure) 

Beperkende rechten Navraag bij de notaris bij aankoop met betrekking tot beperkende rechten 
Flora en fauna • Onderzoek naar de aanwezigheid van een beschermd gebied in de 

buurt 
• Onderzoek (laten) doen naar de aanwezigheid van een zeldzame 

plant- of diersoort (zo ja vrijstellingprocedure starten) 
FINANCIEEL 
Verkoopprijs Slechte onderhoudsstaat gebruiken als onderhandelingspositie bij verkoop 

Onderhoudskosten Noodzakelijk onderhoud aan een monument is aftrekbaar 
BTW ABC-levering (afhankelijk van de fiscus) 
Haalbaarheid • Opbrengsten vergroten (uitbreiding of ontwikkelingsvoorrecht) 

• Kosten besparen (ABC-levering, vrijstelling en gebruik bestaande 
gebouw) 

• Subsidie mogelijkheden 
ACTOREN 
Verkoopeisen • Overleg met de eigenaar over de mogelijkheden 
eigenaar • Visualisatie van toekomstige plannen en/ of herbestemmingen uit het 

verleden 
• Extremen schetsen tot een volgende functie-invulling 
• Bij een bewoond klooster alternatieve woonruimte bieden 
• Bij R.K. kerk mogelijkheden afhankelijk van het bisdom 
• Bij R.K. kerk gesprek met bisschop omdat deze de uiteindelijke 

beslissinq heeft 
Gemeente Overleg met de gemeente 
Afspraken Leg gemaakte afspraken met de betrokkenen vast 
Omwonenden • Stel omwonenden op de hoogte van eventuele plannen 

• Overleg voeren met omwonenden 
Draagvlak • Creëer in een vroeg stadium draagvlak bij de verschillende 

betrokkenen 
• Partijen en het project in de aandacht van de media zetten 

Figuur 6.2: eventuele oplossingen op problemen/ belemmeringen 
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7. Instrument ontwikkeling 
Om de bevindingen uit dit onderzoek met betrekking tot de herbestemming van religieus 
erfgoed door een ontwikkelaar samen te vatten wordt in dit hoofdstuk een instrument 
ontwikkeld dat een ontwikkelaar inzicht in de materie kan geven. Een te ontwikkelen 
instrument zal een ontwikkelaar inzicht moeten geven in de aspecten die verschillen ten 
opzichte van zijn reguliere werkzaamheden. De uitgangspunten te gebruiken bij het op te 
stellen instrument worden in hoofdstuk 7 .1 vermeld en vloeien voort uit de bevindingen 
samengevat per te nemen stap in hoofdstuk 4.3. Door middel van hoofdstuk 7 .1 wordt 
aangegeven waar de uitgangspunten van het op te stellen instrument vandaan komen en 
hoe deze in het instrument (hoofdstuk 7.2) worden geïmplementeerd. Het feitelijke 
instrument dat kan worden gehanteerd bij herbestemming van religieus erfgoed volgt in 
hoofdstuk 7.2. Het instrument is opgebouwd uit een inleidend stuk waarin de opbouw en 
het doel van het instrument wordt beschreven. Na een inleiding volgt het feitelijke 
instrument dat een ontwikkelaar kan gebruiken om het herbestemmingproces van religieus 
erfgoed inzichtelijk te maken. 

7. 1 Algemene uitgangspunten instrument 
Het instrument als resultaat van dit onderzoek zal worden verdeeld in stappen. Stappen 
die in het instrument worden gegeven vormen niet zozeer een leidraad, maar geven 
sturing en aandachtspunten bij herbestemming van religieus erfgoed. Het instrument moet 
het herbestemmingproces voor een ontwikkelaar inzichtelijk(er) maken en geen mening 
opleggen . Het instrument is opgebouwd uit drie stappen met aan het einde van iedere stap 
een beslismoment. Iedere stap bevat aspecten die een ontwikkelaar inzicht kunnen geven 
in de problemen, belemmeringen, oplossingen en mogelijkheden in het 
herbestemmingproces van religieus erfgoed. Het instrument is opgebouwd uit de volgende 
stappen: 

Algemene stappen 
STAP 1: Verkenning omgeving 
STAP 2: Randvoorwaarden 
STAP 3: Analyse 

Algemene stappen 
Een aantal stappen dient een ontwikkelaar in acht te nemen bij herbestemming van 
religieus erfgoed en deze stappen gelden voor het gehele herbestemmingproces. Stappen 
die gelden voor het gehele herbestemmingproces worden gegeven in de vorm van 
aandachtspunten om een ontwikkelaar een "geheugensteuntje" te geven. Stappen die 
gelden voor het gehele herbestemmingproces komen voort u it hoofdstuk 6.2 (sam engevat 
in tabel 6 .2) en zijn: 

Gemaakte afspraken vastleggen 
Zorg voor een positieve houding om anderen te overtu igen van een mooi project 
Partijen aantrekken die affiniteit hebben met herbestemming van (religieus) 
erfgoed 
Manieren geven voor het creëren van draagvlak (hoofdstuk 6.1.5) 

STAP 1: Verkenning omgeving 
Ontwikkelaars gaven tijdens interviews aan dat medewerking van betrokkenen tijdens 
herbestemming cruciaal is en dat zonder hun medewerking herbestemming (bijna) niet 
mogelijk is. Uitgangspunten voor het op te stellen instrument in hoofdstuk 4.3 gaven aan 
dat het van (groot) belang is in het beginstadium te peilen wat de houding van 
(invloedrijke) betrokkenen is en vindt daarom plaats in de eerste stap. Door in het 
beginstadium te peilen wat de houding van betrokkenen is kan een ontwikkelaar 
problemen op voorhand onderscheppen, het is immers "beter te voorkomen dan genezen". 
Door gesprekken te voeren met de gemeente (afdeling monumentenzorg), eigenaar en 
eventueel omwonenden kan een ontwikkelaar opmaken wat de mogelijkheden zijn, wie 
mede- en tegenstanders zijn, draagvlak creëren en eventuele randvoorwaarden bepalen. 
In onderstaande tabellen wordt in de kolom "wat" aangeven wat een ontwikkelaar dient te 
overleggen en bij "waarom" de reden om dat aspect te overleggen met de partij. Punten 
die worden gegeven in de tabellen komen voort uit analyses van hoofdstuk 3 (samengevat 
in tabel 3 .4), 4.2. 3 (interviews met eigenaren), 5 (samengevat in tabel 5 .4 onder 
vermelding van actoren) en 6 (samengevat in tabel 6.2 onder vermelding van actoren). Bij 
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eigenaren is onderscheid gemaakt tussen R.K. kerk- kloostereigenaren en Protestantse 
kerkeigenaren, omdat houdingen per eigenaar kunnen verschillen. 

Gesprek met de gemeente: 

Wat 
o Bij meerdere gebouwen "samen" de afweging 

maken welke te behouden/ herbestemmen 
o Informeer of de gemeente positief is ten 

opzichte van herbestemming (wat is hun 
mening?) 

o Informeer of er personen zijn die affiniteit 
hebben met erfgoed/ monumenten 

o Peil of de gemeente wil meewerken aan de 
verschillende procedures 

o Informeer of het een (potentieel) monument is 
en zo ja, op welke punten dit is gevestigd 

o Geef aan dat om te komen tot herbestemming 
vaak wijzigingen aan het gebouw nodig zijn 

o Schetsen van voorbeelden 

Gesprek met een R.K. kerk eigenaar: 

Wat 
o Als het kan een gesprek aangaan met een (zo 

hoog mogelijke) functionaris van het bisdom 
(bijvoorkeur bisschop) 

o Informeer of het bisdom wel afstand wil doen 
van het gebouw 

o Wat ziet het bisdom het liefst gebeuren met 
het gebouw en wat niet 

o Schets de mogelijkheden (stel extremen) 

o Visualisatie plannen en/ of herbestemmingen 
uit het verleden 

Gesprek met een R.K. klooster eigenaar: 

Wat 
Informeer of de eigenaar het wel aan een 
ontwikkelaar wil verkopen 

o Gesprek met eigenaar(en)/ gebruikers van het 
gebouw 

o Wat zien zij het liefst gebeuren met hun 
gebouw 

o Stel samen de mogelijkheden en waarden van 
het gebouw vast 

o Schets mogelijkheden/ extremen 

o Visualisatie plannen en/ of herbestemmingen 
uit het verleden 

Gesprek met een protestantse kerk eigenaar: 

Wat 
o Informeer of de eigenaar het wel aan een 

ontwikkelaar wil verkopen 
o Verkoopvoorwaarden naast het niet toestaan 

van een seks gerelateerde invulling of 
moskee7 
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Waarom 
o Om te bepalen of de gemeente dat gebouw 

de moeite waard vindt om te behouden 
o Daaruit kun je opmaken of de gemeente 

eventueel wil meewerken 

o Een persoon binnen de gemeente die zich wil 
hardmaken voor herbestemming kan 
procedures vergemakkelijken 

o Vrijstellingen zijn (vaak) nodig om tot 
herbestemming te komen 

o Een (potentieel) monument kan zorgen voor 
belemmeringen en mogelijkheden 

o Om te komen tot herbestemming moet de 
gemeente water bij de wijn willen doen 

o Hiermee kan een ontwikkelaar kijken wat de 
mogelijkheden zijn 

Waarom 
o De beslissing ligt bij de bisschop dus die 

moet positief zijn ten opzichte van 
herbestemming 

o Een ontwikkelaar moet het gebouw wel 
kunnen verwerven 

o Bepaling van randvoorwaarden, 
mogelijkheden en kan het gesprek openen 

o Hiermee kunnen randvoorwaarden en 
mogelijkheden worden bepaald 

o Om aan te kunnen geven dat het op een 
waardige manier wordt herbestemd. 

Waarom 
Een ontwikkelaar moet het gebouw wel 
kunnen verwerven 

o Eigenaren zijn autonoom in hun beslissingen 

o Bepaling van randvoorwaarden, 
mogelijkheden en kan het gesprek openen 

o Hiermee kunnen randvoorwaarden en 
mogelijkheden worden bepaald 

o Hiermee kunnen randvoorwaarden en 
mogelijkheden worden bepaald 

o Om aan te kunnen geven dat het op een 
waardige manier wordt herbestemd. 

Waarom 
o Een ontwikkelaar moet het gebouw wel 

kunnen verwerven 
o Hiermee kunnen randvoorwaarden en 

mogelijkheden worden bepaald 
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Gesprek met omwonenden: 

Wat Waarom 
o Informeer 

plannen 
omwonden over de (mogelijke) o Op voorhand weerstand en een negatieve 

houding voorkomen 
o Bij voorkeur een gesprek met een o Deze vertegenwoordigen de buurt 

buurtcommissie 
Peil wat de houding is tegenover o Informeer waar mogelijke knelpunten 

kunnen liggen herbestemming 
o Visualisatie plannen en/ of herbestemmingen 

uit het verleden 

o Geef omwonenden aan wat de voordelen zijn 

Weergave instrument: 

o Om aan te kunnen geven wat de plannen 
zijn en wat de verbeteringen zijn (ten 
opzichte van een leeqstand pand) 

o Omwonenden staan vaak op voorhand 
negatief tegenover herbestemmen en een 
ontwikkelaar dient aan te geven dat 
bijvoorbeeld met herbestemming "hun" buurt 
er beter van wordt 

De weergave van de eerste stap in het instrument gebeurt door middel van 
aandachtspunten per actor. Aandachtspunten kunnen een ontwikkelaar een indruk geven 
van aspecten die met de betrokkenen besproken dienen te worden. Uit de gesprekken kan 
worden afgeleid wat de houding van de gemeente, eigenaar en omwonenden is en 
eventueel wantrouwen verminderen/ wegnemen. Het heeft de voorkeur de gemeente als 
allereerste te benaderen en daarna de omwonenden . Dit om te voorkomen dat 
omwonenden hun beklag bij de gemeente doen voordat de ontwikkelaar een gesprek met 
de gemeente heeft gevoerd en de ontwikkelaar al op voorhand in een negatief daglicht 
staat (naar voren gekomen uit de toetsing in hoofdstuk 7.3). 

STAP 2: Randvoorwaarden 
Om specifieke zaken bij herbestemming te kunnen analyseren is het van belang dat de 
functie-invulling vastligt. Een nieuwe functie-invulling moet liggen binnen de gestelde 
randvoorwaarden van de gemeente, eigenaar en locatie, die in de tweede stap worden 
ingekaderd. Door gesprekken te voeren in de eerste stap (verkenning omgeving) met de 
gemeente en eigenaar kan worden bepaald waar zij eventueel aan mee willen werken en 
waar niet . Randvoorwaarden gesteld door de eigenaar worden verder aangevuld met 
bevindingen uit hoofdstuk 3.7 en 5.2.3 waarin door middel van literatuur en interviews de 
houdingen van eigenaren ten opzichte van herbestemming is omschreven. 
Randvoorwaarden van een protestantse eigenaar zijn in principe het niet toestaan van een 
moskee en seks gerelateerde invullingen. Randvoorwaarden van een R.K. eigenaar zijn 
afhankelijk van (bij een kerk) het bisdom of (bij een klooster) de eigenaar en sluiten in 
ieder geval een moskee, seks gerelateerde invullingen, horeca en in beperkte mate 
commerciële voorzieningen uit. Een ontwikkelaar dient door middel van gesprekken met 
het bisdom of de eigenaar te komen tot een nieuwe functie-invulling. Functie-invullingen 
met een sociaal doel genieten over het algemeen de voorkeur. Bijvoorbeeld woningen 
kunnen als niet gepast worden gezien, maar woningen gericht op starters kunnen deuren 
openen. 

De keuze van een volgende functie-invulling moet voor een ontwikkelaar een aantrekkelijk 
rendement opleveren . De markt en locatie zijn bepalend bij de afzet na herbestemming 
van het gebouw. Het instrument zal geen mening opleggen in de keuze van een nieuwe 
functie-invulling, maar punten geven die een ontwikkelaar kan gebruiken bij het 
beoordelen van de locatie en functiekeuze (hoofdstuk 6.1.1). 

Weergave instrument: 
De weergave van de tweede stap in het instrument gebeurt door middel van 
aandachtspunten. Aandachtspunten bij de gemeente en de eigenaar vloeien voort uit 
bevindingen in de eerste stap (bijvoorbeeld mening van eigenaar tegenover 
herbestemming) en conclusies uit het onderzoek (bijvoorbeeld geen invulling als moskee 
bij een R.K. kerk). Aandachtspunten met betrekking tot de locatie geven een ontwikkelaar 
een houvast bij het beoordelen van de locatie en het kiezen van een volgende functie
invulling. Aandachtspunten voor in te kaderen randvoorwaarden worden gesteld door 
middel van vragen, omdat daarmee de gebruiker aan het denken wordt gezet. 
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STAP 3: Analyse 
Doordat de functie-invulling (in principe) vastligt kan een ontwikkelaar de mogelijk 
specifieke problemen en oplossingen analyseren. De invloed van problemen is afhankelijk 
van de functie-invulling waardoor aspecten gecategoriseerd worden als in hoofdstuk 4 
(functioneel, technisch, juridisch, financieel en actoren). Mogelijke risico's worden per 
categorie gegeven met achter ieder risico eventuele oplossingen (terugkoppeling met tabel 
6.2). Gekozen is voor het benoemen van risico's, omdat daarmee de gebruiker aan het 
denken wordt gezet. Ontwikkelaars weten vaak door hun ervaring hoe ze zaken aan 
moeten pakken. Het instrument moet ervoor zorgen dat ontwikkelaars geen zaken over 
het hoofd zien en een indruk geven van aspecten die bij herbestemming van religieus 
erfgoed om de hoek komen kijken. 

Weergave instrument : 
De weergave van de derde stap in het instrument gebeurt door middel van 
aandachtspunten. De opbouw in het instrument is als volgt: 

• Categorie: de rubricering van de risico's is gelijk aan die van hoofdstuk 4 
(functioneel, technisch, juridisch, financieel en actoren) . 

• Risico: geeft aan wat het risico is dat een ontwikkelaar mogelijk loopt. 
• Aanwezig?: door het inkleuren van de box "aanwezig " kan een gebruiker/ 

ontwikkelaar aangeven waar hij wel en niet naar hoeft te kijken. De gebruiker kan 
later snel terugzien welke punten hij op de herbestemming van toepassing vindt. 

• Suggesties voor oplossingen: deze kolom geeft richtingen van mogelijke 
oplossingen op problemen die zich voor kunnen doen. 

b ld d Voor ee van e weerqave in het instrument : 
Categorie Risico Aanwezig? Suggesties voor oplossingen 
Juridisch Kraak • Anti kraak verhuur 

• Tijdelijke verhuur 
• Kraak rechtelijk beëindiqen 
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7.2/nstrument herbestemming religieus erfgoed 

Beschrijving: 
Het middels dit onderzoek te ontwikkelen KERK-instrument (Klepel tot Erfgoedontwikkeling 
met een Religieus Karakter - instrument) is een beoordelingsinstrument waarmee in een 
aantal stappen het herbestemmingproces van religieus erfgoed inzichtelijk kan worden 
gemaakt. Het KERK-instrument is bedoeld voor ontwikkelaars die positief staan tegenover 
de herbestemming van religieus erfgoed. Het instrument is opgesteld vanuit het oogpunt 
van een ontwikkelaar als initiatiefnemer. Het instrument is het resultaat van het onderzoek 
"Wanneer je de klok wilt luiden moet je weten waar de klepel hangt: een 
beslissingsondersteunend instrument bij herbestemming van religieus erfgoed vanuit het 
oogpunt van een ontwikkelaar" (Verkuijlen, 2008). Het is aan te raden dat de gebruiker 
kennis neemt van het betreffende stuk, omdat het instrument op bevindingen uit het 
onderzoek is gebaseerd . Het KERK-instrument is opgebouwd uit drie te nemen stappen 
met vooraf algemene aandachtspunten die gelden voor het gehele herbestemmingproces: 

Stap 1: VERKENNING OMGEVING 
Stap 2: RANDVOORWAARDEN 

• Stap 3: ANALYSE 

STAP 1 van het KERK-instrument bestaat uit een verkenning van de omgeving. Om te 
komen tot herbestemming van religieus erfgoed is een ontwikkelaar afhankelijk van de 
medewerking van gemeente, eigenaar en omwonenden. Door in het beginstadium te peilen 
of gemeente, eigenaar en omwonenden positief staan tegenover herbestemming en willen 
meewerken, kan een ontwikkelaar opmaken of het zinvol is verdere stappen te 
ondernemen. Verkenning van de omgeving wordt geanalyseerd aan de hand van 
aandachtspunten waarmee een ontwikkelaar kan opmaken wat de mogelijkheden zijn, wie 
mede- en tegenstanders zijn, draagvlak creëren en eventuele randvoorwaarden bepalen. 
Aandachtspunten kunnen de onderwerpen vormen tijdens gesprekken met de gegeven 
actoren in de eerste stap. Begrijpen 

STAP 2 van het KERK-instrument bestaat uit het opstellen van randvoorwaarden. Een 
nieuwe functie-invulling moeten vallen binnen de randvoorwaarden gesteld door de 
gemeente, eigenaar en locatie. Randvoorwaarden vanuit de gemeente en eigenaar kunnen 
worden opgemaakt uit gespreken in de eerste stap en resultaten uit het onderzoek. Een 
nieuwe functie-invulling moet zichzelf kunnen bedruipen en de ontwikkelaar een 
rendement kunnen bieden op zijn investeringen. De mogelijkheid om een nieuwe functie
invulling (rendabel) te kunnen afzetten is afhankelijk van de markt op de betreffende 
locatie. Het beoordelen van de locatie/ markt gebeurt op basis van persoonlijk inzicht en 
het instrument geeft hierbij aandachtspunten om geen zaken over het hoofd te zien. Door 
de randvoorwaarden vanuit de eigenaar, gemeente en locatie met elkaar te combineren 
kan een ontwikkelaar opmaken of het gebouw de mogelijkheid biedt tot een rendabele 
herbestemming. Bij een positieve beoordeling door de ontwikkelaar dient de nieuwe 
functie-invulling samen met de gemeente en eigenaar te worden vastgelegd. 

STAP 3 van het KERK-instrument bestaat uit een analyse van de mogelijke problemen die 
zich voor kunnen doen bij herbestemming van het gebouw. Door tabellen kan een 
ontwikkelaar de specifieke problemen van een nieuwe functie-invulling in kaart brengen. 
Daarnaast geeft de analysetabel suggesties om de problemen op te lossen. 

Doel: 
Het KERK-instrument heeft als doel het herbestemmingproces voor een ontwikkelaar 
inzichtelijk te maken. Het instrument heeft niet als doel de ontwikkelaar een mening op te 
leggen, maar wil een ontwikkelaar behoeden voor zaken die hij mogelijk over het hoofd 
kan zien. Daarnaast moet het instrument een ontwikkelaar aan het denken zetten. 
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ALGEMENEAANDACHTSPUNTEN 
Aandachtspunten die een ontwikkelaar mee dient te nemen zijn : 

• Lees het gehele instrument voor aanvang goed door 
• Gemaakte afspraken vastleggen 
• Partijen aantrekken die affiniteit hebben met herbestemming van (religieus) 

erfgoed 
• Creëer draagvlak bij de betrokkenen door: 

o Blijven motiveren van de betrokkenen in het proces naar herbestemming 
o Overeenstemming vinden in belangen en doelen van betrokkenen 
o Neem een positieve houding aan 
o Tegemoet komen aan bepaalde partijen en problemen op voorhand 

oplossen 
o Goede onderbouwing van het initiatief tot herbestemming 
o Duidelijkheid en overzichtelijkheid naar betrokkenen tijdens het 

herbestemmingproces 
o Goede communicatie naar betrokkenen waarin helderheid en openheid 

centraal staan 
o Aandacht op het initiatief projecteren, luisteren en gevoelig zijn voor wat in 

de omgeving van het gebouw speelt 
o Visie vormen van de betrokkenen 
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STAP 1 VERKENNING OMGEVING 

De onderstaande schema's geven aandachtspunten die kunnen worden gebruikt in 
gesprekken met de gemeente (bij voorkeur de gemeente te benaderen alvorens 
gesprekken met omwonenden te voeren), eigenaar en omwonenden. Aandachtspunten 
worden gegeven per partij en puntsgewijs zijn in tabellen weergegeven en vloeien voort uit 
de tabellen in hoofdstuk 7 .1. 

GEMEENTE 
Informeer of de gemeente positief is ten opzichte van 

herbestemming 
Peil of de gemeente wil meewerken aan de verschillende procedures 

Informeer of er binnen de gemeente personen zijn die affiniteit 
hebben met erfgoed/ monumenten 

Informeer of het een (potentieel) monument is en zo ja, op welke 
punten het is gevestigd 

Schets voorbeelden van moqeliikheden bii herbestemminq 
Geef aan dat om te komen tot herbestemming vaak wijzigingen aan 

het qebouw nodiq ziin 
Bij meerdere gebouwen eventueel samen de afweging maken welke 

te behouden/ herbestemmen 
Informeer naar het eventueel verwerven van ontwikkelingsrechten 

R.K. KERK EIGENAAR R.K. KLOOSTER EIGENAAR PROTESTANTSEEIGENAAR 
Gesprek met een zo hoog Gesprek met de eigenaar/ Gesprek met de eigenaar/ 

mogelijke functionaris van het gebruikers van het gebouw gebruikers van het gebouw 
bisdom (bij voorkeur bisschop) 

Informeer of het bisdom wel Informeer of de eigenaar wel Informeer of de eigenaar wel 
afstand wil doen van het afstand wil doen van het afstand wil doen van het 

gebouw gebouw gebouw 
Stel samen vast wat wel en niet Stel samen vast wat wel en niet Stel vast of er nog andere 
wenselijk is (geen moskee, seks wenselijk is (geen moskee, seks verkoopvoorwaarden naast het 

gerelateerde invullingen en gerelateerde invullingen en niet toestaan van een moskee 
beperkt aantal commerciële beperkt aantal commerciële of seks gerelateerde 

voorzieninqen) voorzieninqen) invullingen? 
Schets de mogelijkheden tot Schets de mogelijkheden tot 

herbestemminq (stel extremen) herbestemminq. (stel extremen) 
Visualisatie plannen en/ of Visualisatie plannen en/ of 
herbestemming(en) uit het herbestemming( en) uit het 

verleden verleden 

OMWONENDEN 
Bii voorkeur een qesorek met buurtcommissie o.i.d. 

Stel omwonenden op de hoogte van de plannen (bijvoorbeeld door 
een informatieavond of nieuwsbrief) 

Peil wat de houding van omwonenden is tegenover herbestemminq 
Visualisatie plannen en/ of herbestemming(en) uit het verleden 
Geef omwonenden aan wat de voordelen zijn bij herbestemming 

IS HET AANTREKKELIJK DOOR TE GAAN MET HERBESTEMMING? 
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STAP 2 RANDVOORWAARDEN 

Door bevindingen (uit gesprekken in de eerste stap) en aandachtspunten worden de 
randvoorwaarden vanuit de gemeente, eigenaar en locatie ingekaderd. Randvoorwaarden 
worden per partij vastgesteld om te bepalen welke mogelijkheden er zijn om tot een 
nieuwe functie-invulling te komen. Randvoorwaarden bij een R.K. kerk- en klooster 
eigenaar zijn in grote lijnen gelijk en worden samengevat onder "R.K. EIGENAAR". 

RANDVOORWAARDEN FUNCTIE-INVULLING 
GEMEENTE: . Zijn er naar aanleiding van gesprekken met de gemeente functie-invull ingen waar zij de 

voorkeur aan geven? 

PROTESTANTSE EIGENAAR : . Zijn er naar aanleiding van gesprekken met de protestantse eigenaar functie-invullingen 
naast het niet toestaan van een moskee en seks gerelateerde invullingen die als niet 
wenselijk worden gezien? 

R.K. EIGENAAR: 

• Zijn er naar aanleiding van gesprekken met de R.K. eigenaar functie-invullingen naast het 
niet toestaan van een moskee en seks gerelateerde invullingen die als niet wenselijk 
worden gezien? 

• Welke commerciële functie-invullingen zijn wel of niet toegestaan? 

LOCATIE: 
• Ligging: is het gebouw gelegen in het centrum-, rand- of buitengebied en wat zijn de 

omliggende functies (bijvoorbeeld kantoor- of woonfuncties)? 
• Aanwezigheid van voorzieningen in de omgeving (winkels, bank, recreatie en 

ontspanning)? 
• Bereikbaarheid met de auto of OV? 
• Mogelijkheden om te parkeren? 
• Hinder vanuit de omgeving: stank-, schaduw-, geluid- en windoverlast? 
• Ruimtelijke en visuele kwaliteit van de omgeving : wat is de uitstraling van het gebied? 
• Transactiewaardel huurprijs van een soortgelijke functie in de omgeving? . Bevolkingssamenstelling in de omgeving? 
• Gemeentelijk beleid voor het gebied: prioriteitsgebied voor een bepaalde functie? . Sluiten de bovenstaande locatieaspecten aan op de vraag vanuit de markt? 

KEUZE FUNCTIE-INVULLING 
• Stel vast welke functie-invulling(en) binnen de gestelde randvoorwaarden de voorkeur 

geniet( en) . Leg in samenspraak met de gemeente en eigenaar de nieuwe functie-invullinq vast 

IS HET AANTREKKELIJK DOOR TE GAAN MET HERBESTEMMING? 
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STAP 3 ANALYSE 
In het onderstaande schema worden mogelijke problemen bij herbestemming van religieus 
erfgoed weergegeven. Het schema is als volgt opgebouwd: 

Categorie van het risico 

Eventuele oplossing( en) 

Aanwezigheid ja/ nee van het risico 

Door de kolom "aanwezigheid" in te vullen met een kruisje kan de gebruiker later 
terugzien welke risico's hij als aanwezig heeft beoordeeld. 

ANALYSE FUNCTIE-INVULLING 
CATEGORIE RISICO AANWEZIG MOGELIJKE SUGGESTIES TOT OPLOSSINGEN 

HElD 
Technisch Incourante maten • Extra m 2 's door aanbrengen additionele 

verdiepingen 
• Overleg met constructeur, architect en 

aannemer naar de mogelijkheden 
Juridisch Parkeernorm • Vrijstelling bij voldoende mogelijkheden in de 

omgeving 
• Huur parkeerplaatsen in de omgeving 
• Toezegging door de gemeente tot een andere 

dan voorgeschreven parkeernorm 
• Vrijstelling van de parkeernorm door de 

gemeente 
Bestemmingsplan • Bestemmingsplanprocedure starten 
Haalbaarheid • Vrijstelling/ versoepeling door de gemeente op 
bouwbesluiteisen bouwbesluiteisen (niet op veiligheid!) 
• Ventilatie 0 Ventilatie + daglicht zijn afhankelijk van een 
• Daglicht monumentstatus 
• Brand 0 Mogelijkheden brandeisen overleggen met 
• Geluid de brandweer 
• Veiligheid 0 Geluideis verlagen met 10 dB, extra 

geluidwerende maatregelen en plaatsing 
geluidgevoelige ruimte aan de minst belaste 
zijde 

Monumentstatus • Mogelijkheden tot wijzigingen in overleg met 
gemeentelijke monumentencommissie 

Kraak • Voorkomen van kraak ( antikraak verhuur of 
tijdelijk verhuur voor maximaal 5 jaar) 

• Beëindigen (strafrechtelijk, bestuursrechtelijk of 
privaatrechtelijk) 

Beperkende • Navraag bij de notaris bij aankoop van het 
rechten qebouw 
Flora en fauna • Onderzoek naar een beschermd gebied in de 

buurt van het gebouw 
• Onderzoek (laten) doen naar de aanwezigheid 

van een zeldzame plant- of diersoort (zo ja, 
vrii steil i nqsproced u re starten) 

Financieel Hoge verkoopprijs • (eventuele) slechte onderhoudsstaat gebruiken 
als onderhandelinaspositie bii verkoop 

Onderhoudskosten • Noodzakelijk onderhoud aan een monument is 
aftrekbaar 

BTW • In samenspraak met de fiscus een ABC-Ieverinq 
Haalbaarheid • Verwerven van subsidies 

• Kosten besparen 
0 Door middel van vrijstelling(en) 
0 Efficiënt gebruik bestaand gebouw 
0 Verkoop voor een symbolisch bedrag 

• Opbrengsten vergroten: 
0 Mogelijkheid tot Horizontale of verticale 

uitbreiding 
0 Verwerven van ontwikkelingsvoorrechten 
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7.3 Toetsing KERK-instrument 
Het instrument is niet getoetst aan de hand van praktijkvoorbeelden, omdat een aantal 
stappen gesprekken vereisen met bijvoorbeeld eigenaar en gemeente. Het is niet haalbaar 
het instrument (persoonlijk) te toetsen door middel van praktijkvoorbeelden, omdat dit de 
daadwerkelijke realisering van religieus erfgoed vereist. Om de bruikbaarheid van het 
instrument te toetsen is het voorgelegd aan aantal ontwikkelaars. Ontwikkelaars die 
benaderd zijn voor de toetsing zijn medewerkers van Cornelis Huygens Projectontwikkeling 
waarvan twee van de drie bezig zijn geweest met herbestemming van religieus erfgoed . 
De keuze om alleen medewerkers van Cornelis Huygens Projectontwikkeling te benaderen 
is gemaakt, omdat voor een juiste toetsing de "toetser" er serieus naar dient te kijken. 
Niet (direct) betrokken ontwikkelaars -druk bezig- met hun dagelijkse werkzaamheden 
zullen zich geen tijd gunnen het KERK-instrument serieus te beoordelen. Door het in 
persoonlijk overleg met medewerkers van Cornelis Huygens Projectontwikkeling te 
toetsen, kon worden toegezien op een serieuze beoordeling. Bij de toetsing wordt bepaald 
of het instrument: 

Aanvullingen nodig heeft 
Bruikbaar is bij herbestemming van religieus erfgoed 

• Verdere uitleg vereist voor het gebruik 

Het instrument is met drie medewerkers van Cornelis Huygens Projectontwikkeling 
getoetst op bruikbaarheid en opmerkingen op het KERK-instrument worden verdeeld over: 

De inleiding 
• Algemene punten 

Stap 1 
Stap 2 

• Stap 3 

Na de opmerkingen van de projectontwikkelaars is met cursief gedrukte tekst aangegeven 
welke stap is ondernomen. 

Inleiding 
• Geef aan dat de gebruiker de scriptie doorneemt. Ontwikkelaars die tijd willen 

investeren in de herbestemming van religieus erfgoed nemen (bij gebruik van je 
instrument) ook wel de moeite je stuk door te nemen . Deze opmerking is 
opgenomen door deze in de inleiding van het instrument te vermelden. 

Stap 1: 
Toevoeging bij de tabel "gemeente" met betrekking tot het verkrijgen van 
ontwikkelingsvoorrechten, omdat dit van grote invloed op de haalbaarheid kan 
zijn. Deze opmerking (verknjgen van ontwikkelingsvoorrechten) is opgenomen 
door het in de tabel bij stap 1 t e vermelden . 

• Geef aan waarom de gegeven onderwerpen met de partijen dienen te worden 
besproken . In hoofdstuk 7 .1 geef je het waarom aan, daar kun je naar verwijzen. 
Breidt het model niet (teveel) uit, laat het kort, omdat het dan overzichtelijk blijft. 
Des te groter het model wordt des te kleiner de kans dat de lezer alles aandachtig 
doorneemt. Deze opmerking is opgenom en door een veiWijz ing naar hoofdstuk 7.1 
in stap 1 en de vermelding (doornemen van het complete stuk) bij de inleiding van 
het instrument. 
Geef bij de beschrijving aan dat het v erstandig is de gemeente eerst te benaderen 
en dan pas de omwonenden. Wanneer de omwonenden eerst worden benaderd en 
zij negatief tegenover herbestemming zijn heb je kans dat zij naar de gemeente 
gaan om hun beklag te doen. Als omwonenden al over de plannen bij de gemeente 
hebben geklaagd en je gaat dan (pas) in gesprek met de gemeente sta je al 
achter. Deze opmerking is opgenomen door het als aandachtspunt bij s tap 1 te 
vermelden. 

• Geef bij omwonenden aan dat de ontwikkelaar het beste in gesprek kan gaan met 
een buurtcommissie of iets dergelijks. Het is gem akkelijker met een aantal 
" vertegenwoordigers" van de buurt in gesprek te gaan in plaats van lukraak 
m ensen te benaderen . Deze opmerking is opgenomen door de tabel omwonenden 
in stap 1 verder uit te breiden. 
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Stap 3: 

Neem het rijtje van de eigenaar ook (deels) over bij de omwonenden (visualiseren 
van plannen en vaststellen wat wel en niet wenselijk is/ kijk wat de houding van 
omwonenden is). Omwonenden hebben op voorhand een negatieve houding 
wanneer iets in "hun" buurt verandert. Door de houding van omwonenden te peilen 
en aan te geven wat de voordelen zijn kan argwaan tegenover de herbestemming 
worden weggenomen. Deze opmerking is opgenomen door de tabel omwonenden 
in stap 1 van het instrument verder uit te breiden. 

Uitbreidingsmogelijkheden is geen risico! Uitbreidingsmogelijkheden is iets dat je 
als ontwikkelaar wilt om je rendementsdoelstelling te behalen. Deze kun je beter 
weglaten en terug laten komen bij de categorie "financieel" onder het kopje 
"opbrengsten vergroten". Deze opmerking is opgenomen door het betreffende 
aspect te verplaatsen in de tabel van stap 3 van het instrument. 

7.4 Samengevat 
Het KERK-instrument is bedoeld om het herbestemmingproces voor een ontwikkelaar 
inzichtelijk te maken. Met inzichtelijk maken wordt bedoeld dat het instrument richting 
moet geven aan mogelijke zaken die zich voor kunnen doen bij herbestemming van 
religieus erfgoed en een ontwikkelaar aan het denken zetten. De kern van het instrument 
is in een vroeg stadium (de eerste stap) overleg voeren met eigenaar en gemeente, omdat 
deze onontbeerlijk zijn in het komen tot herbestemming van religieus erfgoed. Na 
gesprekken met de gemeente, eigenaar en omwonenden in de eerste stap kan een 
ontwikkelaar opmaken wat de mogelijkheden zijn, wie mede- en tegenstanders zijn, 
draagvlak creëren en eventuele randvoorwaarden bepalen. In de tweede stap wordt door 
middel van vragen inzicht gegeven aan aspecten die van belang kunnen zijn bij het kiezen 
van een nieuwe functie-invulling. Het instrument beoogt in de tweede stap een 
ontwikkelaar/ gebruiker aan het denken te zetten door hem vragen te stellen. Met de 
verkregen kennis in stap 2 worden randvoorwaarden bepaald die van toepassing zijn bij 
het kiezen van een nieuwe functie-invulling. Het doel van de tweede stap is na het 
inkaderen van de randvoorwaarden de keuze voor een nieuwe functie-invulling vast te 
leggen. Na het vastleggen/ kiezen van een nieuwe functie-invulling kunnen de aanwezige 
risico's worden bepaald in de derde stap. De derde stap geeft aan welke risico's zich 
eventueel voor kunnen doen in het herbestemmingproces en geeft suggesties voor 
(mogelijke) oplossingen. 

Na de eerste opzet van het KERK-instrument is dit getoetst door het voor te leggen aan 
drie ontwikkelaars. Bij deze toetsing is aan de ontwikkelaars gevraagd het instrument te 
controleren op bruikbaarheid en (eventuele) opmerkingen te geven op onduidelijkheden 
en/ of tekortkomingen. Ontwikkelaars hadden als voornaamste punt bij toetsing van het 
KERK-instrument het aanvullen van de tabel "omwonenden" in de eerste stap, om deze 
(invloedrijke) partij niet over het hoofd te zien. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

Steeds minder mensen in Nederland praktiseren een geloof waardoor ontkerkelijking plaats 
vindt. Door de ontkerkelijking in Nederland komen steeds meer gebouwen die voorheen 
voor uitvoering van een religieuze functie werden gebruikt leeg te staan. De kosten om 
(leegstaand) religieus erfgoed in stand te houden lopen (te) hoog op en mits niets met de 
gebouwen gebeurt worden deze in veel gevallen gesloopt. Religieus erfgoed omvat vaak 
een beeldbepalend gebouw dat iets zegt over de plek en dient als een soort 
herkenningspunt. Om religieus erfgoed te kunnen behouden proberen verschillende 
betrokkenen (bijvoorbeeld eigenaar, omwonenden en gemeente) met manieren te komen 
om het gebouw in stand te kunnen houden. Herbestemming van religieus erfgoed wordt 
door sommige onderzoekers gezien als de enige manier om een leegstaand religieus 
gebouw van sloop te redden. In het geval van herbestemming wordt de oude functie
invulling van een gebouw dusdanig gewijzigd dat het voor een opvolgende gebruiksperiade 
geschikt is voor nieuw gebruik. 

De belangrijkste actoren in het proces tot herbestemming zijn eigenaar en gemeente. Een 
eigenaar moet bereid zijn het pand aan een ontwikkelaar te verkopen. R.K. eigenaren 
sluiten veel (mogelijk rendabele) functie-invullingen uit. R.K. eigenaren hebben het 
gebouw gebruikt voor de eredienst waardoor een andere functie-invulling gevoelig ligt. 
Hierdoor sluiten R.K. eigenaren een invulling tot moskee, seks gerelateerde invulling en 
veel commerciële voorzieningen uit, omdat deze als onterend worden gezien. Een R.K. 
eigenaar geeft bij herbestemming de voorkeur aan een invulling in het verlengde van de 
kerkelijke doelstelling (het helpen en nabij zijn van mensen). Vanuit de gemeente moet er 
de wil zijn zich in te zetten tot behoud van religieus erfgoed door middel van 
herbestemming. Vooral kleinere gemeenten beschikken niet over de kennis en personen 
met betrekking tot herbestemming (van religieus erfgoed). Protestantse eigenaren zijn 
over het algemeen coulanter wat betreft het toestaan van een nieuwe functie-invulling in 
hun gebouwen en sluiten over het algemeen alleen een invulling zoals moskee of seks 
gerelateerde invulling uit. Belegger en woningcorporatie kunnen bij de realisatie van een 
project beide zorgen voor een gegarandeerde afzet, waardoor het leegstandsrisico 
afneemt. Architecten kunnen zorgen voor creatieve oplossingen die het mogelijk maken 
een nieuwe functie te creëren waarbij de oude zoveel mogelijk wordt behouden. 
Omwonenden kunnen opkomen voor "hun" gebouw waarbij dit zowel een positief als 
negatief effect kan hebben op het herbestemmingproces. Wanneer omwonenden negatief 
staan tegenover herbestemming, kunnen zij het project vertragen en zelfs stopzetten door 
allerlei bezwaarprocedures. Bij herbestemming is het niet gemakkelijk partijen te vinden 
die kennis van de materie hebben en zich willen inzetten voor het behoud van religieus 
erfgoed. In de onderstaande figuur zijn bevindingen uit het derde hoofdstuk met 
betrekking tot de betrokkenen samengevat in een tabel waarin per kolom onder de met dik 
gedrukte kop de verschillende aspecten per actor zijn weergegeven. 

Actor Rol actor Doel/ belang actor Middelen actor 
Ontwikkelaar Initiator, financier, Genereren van een Kennis, financiële 

beslisser, beheerder, positief rendement middelen en ervaring 
uitvoerder regisseur 

Omwonenden Inspreker Behoud van omgeving Inspraak, bezwaar- en 
beroepsprocedures 

Belegger Beheerder, financier Genereren van een Inspraak, kennis en 
positief rendement financiële middelen 

Architect Ontwerper Adviseren inkomsten Kennis 
Woningcorporaties Beheerder Woningaanbod in de Financiële middelen 

sociale sector 
Bestuurders Toezichthouder, Binnen gestelde grenzen Wet- en regelgeving 

kaderstellend, toetser, het leefbaar en 
stimulator, beslisser, aantrekkelijk houden 
mediator, financier, van een buurt 
inspreker 

Katholieke Inspreker, beslisser Waardige invulling van Verkoop afspraken 
eigenaar "hun" gebouw en 

daarmee behoud van 
reliqieus erfgoed 

Pro te sta ntse Inspreker, beslisser Waardige invulling, Verkoop afspraken 
eigenaar inkomsten oenereren 
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Uit analyse van zowel theorie als praktijk kwam naar voren dat het herbestemmingproces 
vooral in het begin verschilt van de ontwikkeling van een regulier vastgoedobject door de 
uitgebreide analysefase. Door middel van een analysefase probeert een ontwikkelaar de 
randvoorwaarden in te kaderen waarbinnen de herbestemming moet worden gerealiseerd. 
De volgorde van de analyse kan worden gestructureerd door van grof naar fijn te werken, 
waarbij grote problemen (bijvoorbeeld verkoopeisen gesteld door de eigenaar en een 
monumentstatus) in het beginstadium worden geanalyseerd en problemen die (over het 
algemeen) gemakkelijker zijn te beïnvloeden in een verder stadium van de analyse. Een 
ontwikkelaar wil in een vroeg stadium weten waar de (grote) problemen zitten, of er 
manieren zijn om die problemen op te lossen en zo ja, hoe. Een groot verschil tussen de 
theorie en praktijk is de analyse van (invloedrijke) betrokkenen. Uit een analyse van de 
praktijk blijkt dat betrokkenen van grote invloed kunnen zijn op het herbestemmingproces. 
De theoretische modellen nemen niet/ nauwelijks de invloed van betrokkenen mee, dit is 
echter wel harde noodzaak. 

Betrokken partijen hebben verschillende belangen bij het komen tot herbestemming en 
problemen/ belemmeringen zijn afhankelijk van de houding die betrokkenen hebben 
tegenover herbestemming. Bijvoorbeeld een eigenaar geeft de voorkeur aan 
herbestemming die ten goede komt aan de gemeenschap terwijl een ontwikkelaar op zoek 
gaat naar een functie-invulling die een beoogt rendement oplevert. Daarbij brengt iedere 
nieuwe functie-invulling bepaalde randvoorwaarden met zich mee (bijvoorbeeld 
bouwbesluiteisen of PVE door een ontwikkelaar) die moeilijk zijn te implementeren op het 
bestaande gebouw. Bijvoorbeeld de gestelde daglichteis bij een woonfunctie kan moeilijk/ 
niet haalbaar zijn wanneer het door een monumentstatus niet/ nauwelijks mag worden 
gewijzigd . Sommige problemen kunnen herbestemming belemmeren, ernstig vertragen of 
zelfs stopzetten, maar het effect van een probleem is altijd afhankelijk van de functie
invulling. Voor een ontwikkelaar is het van belang in een vroeg stadium de functie-invulling 
vast te leggen en (eventuele) problemen in te kaderen om niet in een latere fase tegen 
onvoorziene zaken aan te lopen. 

Problemen waar een ontwikkelaar mee te maken kan krijgen tijdens herbestemming 
kunnen worden opgelost via procedures of met medewerking van de betrokkenen. 
Bijvoorbeeld kraak kan worden opgelost door een juridische procedure, maar verkoopeisen 
vanuit de eigenaar kunnen alleen worden versoepeld met medewerking van de eigenaar. 
Veel van de problemen zijn op te lossen en zijn veelal afhankelijk van de kennis en 
creativiteit van de ontwikkelaar en betrokkenen. Bij herbestemming kunnen ontwikkelaars 
in veel gevallen afhankelijk zijn van de medewerking van de betrokkenen (vooral 
gemeente en eigenaar), waarbij overleg en draagvlak als mogelijke oplossing worden 
onderstreept. Medewerking van betrokkenen kan weerstand wegnemen, procedures 
versnellen en besluitvorming versoepelen. Een ontwikkelaar kan niet iedereen tevreden 
houden in het herbestemmingproces en partijen moeten zich ervan bewust zijn dat 
iedereen water bij de wijn moet doen om de mogelijkheid tot herbestemming open te 
houden. Op voorhand overleg met de betrokken partijen (vooral eigenaar en gemeente) 
wordt gezien als een van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek. Door in het 
beginstadium overleg met de betrokken partijen te voeren jaag je als ontwikkelaar niet 
meteen iedereen in het harnas. Om te komen tot herbestemming is draagvlak en 
medewerking van de betrokkenen cruciaal en de aanwezigheid van deze aspecten moet in 
een vroeg stadium worden vastgesteld/ gecreëerd. 

Problemen en oplossingen zijn geanalyseerd aan de hand van vijf categorieën (functioneel, 
technisch, juridisch, financieel en actoren) en de voornaamste bevindingen per categorie 
zijn hierbij in het onderstaand figuur weergegeven. 

104 M1es Verkuijl en 



Herbestemming reli gieus erfgoed 

Voornaamste problemen en oplossingen 
Problemen Suggestie voor oplossingen 
Functioneel Locatie Beoordeling van de locatie op basis van persoonlijk inzicht van 

een ontwikkelaar (geen mening opleggen!) 
Technisch Afmetingen van Creëren van extra m 2 's en overleg met andere experts 

het bestaande (architect, aannemer en constructeur) naar de mogelijkheden 
gebouw van het bestaande gebouw 

Juridisch Bestemmingsplan Moqeliikheid tot een bestemminqsplanwiiziging 
Juridisch Bouwbesluiteisen Vrijstelling/ versoepeling van de eisen uit het bouwbesluit 
Juridisch Bescherming bij Overleg met de gemeente naar de mogelijkheden tot het 

een aanbrengen van wijzigingen aan het monument 
monumentstatus 

Financieel Haalbaarheid • Het vergroten van de opbrengsten (uitbreiding of 
ontwikkelingsvoorrecht) 

• Kosten besparen 
• Subsidie mogelijkheden 

Actoren Verkoopeisen • Overleg met de eigenaar over de mogelijkheden 
vanuit de • Visualisatie van toekomstige plannen en/ of 
eigenaar herbestemmingen uit het verleden 

• Extremen schetsen bij een volgende invulling 
• Bij een bewoond klooster alternatieve woonruimte 

aanbieden 
• Bij een R.K. kerk mogelijkheden afhankelijk van het bisdom 
• Bij een R.K kerk mogelijkheden bespreken met de bisschop 

(deze neemt de uiteindelijke beslissing) 
Actoren Medewerking van • Overleg met de gemeente in een vroeg stadium 

de gemeente 

Het te ontwikkelen instrument is bedoeld om een ontwikkelaar bewust te maken van de 
aspecten waarmee hij te maken krijgt in het herbestemmingproces. De kern van het 
instrument is in een vroeg stadium overleg voeren met eigenaar en gemeente, omdat deze 
onontbeerlijk zijn in het komen tot herbestemming van religieus erfgoed. Door in een 
vroeg stadium overleg te voeren met eigenaar, gemeente en (eventueel) omwonenden, 
kan draagvlak worden gecreëerd. Na overleg met de eigenaar, gemeente en eventueel 
omwonenden kunnen de verdere randvoorwaarden waarbinnen de herbestemming moet 
vallen worden ingekaderd. Na het inzichtelijk maken van de grenzen waarbinnen een 
nieuwe functie-invulling moet vallen kan een ontwikkelaar in samenspraak met de 
eigenaar en gemeente de nieuwe functie-invulling vastleggen. Als laatste stap moet een 
ontwikkelaar de specifieke problemen bij herbestemming tot een nieuwe (vastgelegde) 
functie-invulling inkaderen . Het instrument geeft een tabel met verschillenden problemen 
die zich voor kunnen doen en suggesties tot het komen van oplossingen. Het instrument is 
getoetst op bruikbaarheid en volledigheid bij drie ontwikkelaars. De voornaamste 
aanvulling na het toetsen was het uitbreiden van de tabel "omwonenden" in de eerste stap 
van het instrument met aandachtspunten om de houding van omwonenden te peilen. 

Dit onderzoek probeert de gebruiker (een ontwikkelaar) vooral aandachtspunten te geven 
waarmee hij rekening dient te houden bij het herbestemmen van religieus erfgoed. 
Onderzochte modellen -als literatuur van dit onderzoek- willen vaak een mening aan een 
gebruiker opleggen. Uit interviews met ontwikkelaars bleek dat bij een negatieve houding 
door een model ontwikkelaars niet op andere gedachten worden gebracht. Dit onderzoek 
tracht zich te onderscheiden door een ontwikkelaar te ondersteunen/ inzicht in de 
verschillende aspecten bij herbestemming te geven in plaats van hem een mening op te 
dringen. 

De grote lijnen van het onderzoek kunnen ook van toepassing zijn bij andere emotioneel 
beladen herbestemmingen. Gebouwen die door de (oud) gebruikers, eigenaren of 
betrokkenen als eerbiedwaardig/ cultureel worden beschouwd kunnen op verzet leiden bij 
plannen tot wijziging van het origineel. Een initiatiefnemer dient zich bewust te zijn van de 
emotionele gevoelens die betrokkenen kunnen hebben bij een gebouw. Een persoonlijke 
noot hierbij is dat het lijkt of mensen op voorhand negatief staan tegenover veranderingen 
uit angst dat iets negatiefs met "hun" gebouw gebeurt. Door op voorhand gesprekken te 
voeren met betrokkenen kan een initiatiefnemer argwaan wegnemen en draagvlak bij 
betrokkenen creëren wat kan leiden tot een soepel herbestemmingproces. 
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8. 1 Aanbevelingen 

Aanbevelingen in de richting van vervolgonderzoek zijn om herbestemming van religieus 
erfgoed te belichten vanuit het oogpunt van een woningcorporatie. Woningcorporaties 
hebben een andere winstdoelstelling dan een ontwikkelaar. Religieus erfgoed kan zich op 
een prominente plaats van een stad of dorp bevinden, waardoor het voor een positieve 
impuls kan zorgen bij de herstructurering van een wijk/ gebied. Daarnaast kunnen functie
invullingen die door een ontwikkelaar als niet aantrekkelijk worden gezien, wel als reële 
optie voor een corporatie gelden (door de andere winstdoelstelling). 

2008 is benoemd tot "jaar van het religieus erfgoed". Dit kan zorgen voor een positieve 
impuls wat kan leiden tot bijvoorbeeld meer subsidiemogelijkheden, een groter draagvlak 
en medewerking van betrokken partijen. Eventueel bruikbare aspecten die hieruit 
voortvloeien dienen te worden meegenomen in het instrument. 

Eigenaren zijn veelal personen op leeftijd waarvan ontwikkelaars (in de interviews) 
aangaven dat zij een starre houding hadden. De komst van een nieuwe generatie 
eigenaren kan ervoor zorgen dat eigenaren coulanter zijn bij verkoop van hun vastgoed 
wat mogelijkheden kan creëren om te komen tot herbestemming. 

Doordat gemeenten moeten instemmen met de vele procedures is het een cruciale partij 
bij herbestemming van religieus erfgoed. Een handreiking die het voor gemeente 
gemakkelijker maakt kan bijdragen aan een snellere besluitvorming bij herbestemming. 
Bijvoorbeeld in het geval van een gemeentelijk monument mag de gemeente van haar 
standpunten afwijken . Daarbij kunnen de nieuwe WRO en WABO veranderingen met zich 
meebrengen en de invloed van beide wetswijzigingen dient (na invoering) te worden 
geanalyseerd . 

Het is vaak moeilijk om een rendabele herbestemming (van religieus erfgoed) te creëren 
zeker bij kostbare ingrepen in geval van een slechte bouwkundige staat. Een van de 
oplossingen gegeven in het onderzoek om herbestemming rendabel te maken is door 
toezegging van ontwikkelingsvoorrechten . Met ontwikkelingsvoorrechten kun je -kort door 
de bocht- het verlies op het ene (onrendabele) project goed maken met een ander 
(rendabel) project. Het kan van (groot) belang zijn om onderzoek te doen naar manieren 
die garanties kunnen bieden om onrendabele projecten te compenseren met rendabele 
projecten. 

Terugkijkend op het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur, interviews en cases. 
Onderdeel van de literatuurstudie was een analyse van reeds opgestelde modellen, te 
gebruiken bij herbestemming (van religieus erfgoed) om te bepalen of het proces een 
vaste lijn volgt. Wanneer (na onderzoek) wordt geconcludeerd dat het proces een vaste 
lijn volgt kan dit worden geïmplementeerd in het op te stellen instrument. Persoonlijke 
interviews bij ontwikkelaars zijn betrouwbaarder dan (alleen) schriftelijke bronnen, omdat 
onderzoek door middel van literatuur een vertekenend beeld kan geven van de 
werkelijkheid. De interviews bij de ontwikkelaars gaven een duidelijk beeld gezien vanuit 
de ontwikkelaar met betrekking tot de werkzaamheden, ervaringen enz. De 
afstudeerscriptie is immers opgesteld vanuit het oogpunt van een ontwikkelaar en het is 
van belang te weten waar zij behoefte aan hebben en waar niet. Daarbij heeft het de 
voorkeur de interviews persoonlijk af te nemen, omdat (door de meestal drukke 
werkzaamheden van ontwikkelaars) zij "het wel even tussendoor doen" en niet altijd 
serieus ingaan op schriftelijk gestelde vragen. 
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Bijlage 1: Cases herbestemming religieus erfgoed 



Pniëlkerk 
De Pniëlkerk is een protestantse kerk 
gevestigd in de Amsterdamse wijk Bos en 
Lommer (zie figuur B1.1). De Pniëlkerk 
stamt van kort na de tweede wereldoorlog. 
De voormalige protestantse kerk is 
uiteindelijk ingevuld met een culturele/ 
podiumfunctie en een huisartsenpraktijk. 
De planontwikkeling voor herbestemming 
van de Pniëlkerk begon in 2000 en was in 
2005 gerealiseerd. 

Na het opheffen van de originele functie 
als kerk in 2000 wilde het protestantse 
kerkgenootschap (eigenaar) het gebouw 
verkopen. Woningcorporatie Het Oosten 
heeft veel bezit in de wijk Bos en Lommer 
en kocht kort na de onttrekking van de 
kerkelijke functie de Pniëlkerk van het 
protestantse kerkgenootschap. Door herbestemming van de kerk wou de woningcorporatie het 
originele uiterlijk van de kerk behouden om de identiteit van de wijk te waarborgen. Bos en 
Lommer heeft te kampen met een negatief imago en door te investeren in de wijk wil Het 
Oosten de wijk een positieve impuls geven. Stichting Mozaïek zocht een gebouw waarin zij via 
een podiumfunctie inwoners en culturen bij elkaar kan brengen. Stichting Mozaïek zag de 
Pniëlkerk als een geschikt gebouw en raakte zodoende in gesprek met Het Oosten (nieuwe 
eigenaar) die wel oren had om door een podiumfunctie de wijk op een positieve manier te 
stimuleren. Naast het podium initiatief was er een verzoek vanuit de gemeente en de 
Amsterdamse Huisartsen Vereniging (AHV) om een huisartsenpraktijk op te richten waardoor 
(jonge) huisartsen aangetrokken kunnen worden. Thans zijn er een paar zelfstandige (bijna 
gepensioneerde) huisartsen die door de gemeente en de AHV als niet meer van deze tijd 
worden ervaren. Het voorgaande is de reden dat een aantal huisartsen heeft besloten een 
nieuwe praktijk op te richten van nieuwe (jonge) huisartsen door middel van een Huisartsen
onder-één-dak formule (HOED) in combinatie met een apotheek. Een andere reden HOED te 
betrekken bij de functie-invulling is het rond krijgen van de exploitatie. Stichting Mozaiek kan 
niet de volledige kosten dragen nodig voor de instandhouding van de Pnielkerk, om de 
exploitatie sluitend te krijgen is de huisartsenpraktijk aan het plan toegevoegd. 

De herbestemming werd begeleid door Kristal Projectontwikkeling, omdat deze de 
projectontwikkelingsactiviteiten voor Woningcorporatie Het Oosten uitvoert. Het inpassen van 
twee functies had tot gevolg dat Mozaïek en HOED hun PVE opbliezen uit angst door de andere 
partij te worden opgeslokt. Kristal heeft bemiddeld om beide functies te vestigen in het 
bestaande gebouw, zonder dat de oorspronkelijke identiteit van de kerk te zeer werd 
aangetast. In eerste instantie zou de bestaande kerk worden uitgebreid met een nieuwe 
zijvleugel ten behoeve van de apotheek. Om binnen de bestaande afmetingen en het originele 
uiterlijk van de Pniëlkerk te blijven is door Kristal en HOED besloten de apotheek te laten 
vervallen. 

Het Cuypers Genootschap diende in 2003 een monumentaanvraag in tot gemeentelijk 
monument van de Pniëlkerk, waardoor het gebouw voorbescherming geniet en zonder 
monumentvergunning mag niets aan het gebouw worden gewijzigd. Het Cuypers Genootschap 
is een vereniging die zich inzet tot behoud van erfgoed uit de periode 1840 - 1940 en in 
toenemende mate voor bouwkunst uit de wederopbouw (de periode na 1945). Door aanvraag 
van een monumentstatus wilde het Cuypers Genootschap de Pniëlkerk in originele staat 
behouden. Een sluitende financiering tot herbestemming van de Pniëlkerk kwam mede tot 
stand door de beschikking van Europese subsidies waarvoor strenge deadlines golden. Door 
tijdgebrek (in verband met Europese subsidies) heeft de ontwikkelaar de voorbescherming van 
de Pniëlkerk als (potentieel) monument in acht genomen. Het ontwerpproces moest terug naar 
'af' door beperkingen met betrekking tot het aantal uiterlijke wijzigingen van de Pniëlkerk met 
een bescheidener programma als resultaat. Overigens werd de aanvraag tot gemeentelijk 



monument uiteindelijk door de gemeente afgewezen. Het Cuypers Genootschap gaf aan geen 
bezwaar te maken na de afwijzing van de monumentstatus wanneer bureau Monumentenzorg 
akkoord zou gaan met het herbestemmingplan van de Pniëlkerk. Kristal heeft de functie
invullingen zo gekozen dat (vaak langdurige) bestemmingsplanwijziging procedures niet nodig 
waren en de (subsidie)deadline kon worden gehaald. 

Een actueel probleem is dat Mozaïek in financiële problemen is gekomen en mogelijk de huur 
van het gebouw niet meer kan betalen. Wat Het Oosten betreft kan het gebouwdeel -nu in 
gebruik van Mozaïek- worden ingevuld met een andere wijkvoorzieningsfunctie indien Mozaïek 
daadwerkelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen (projectontwikkelaar, Kristal 
Projectontwikkeling, persoonlijke mededeling, 25 mei 2007). 

Problemen: 
• Problematisch om met een podiumfunctie een sluitende exploitatie te krijgen 
• Tijdens het proces was er een aanvraag voor een monumentstatus waardoor het 

gebouw beschermd is en niet mag worden gewijzigd 
• Tijdsgebrek door deadline Europese subsidie 
• Afstemmen van het PVE van verschillende functies 

Oplossingen: 
• Bij een functie-invulling die zich moeilijk kan bedruipen een functie-invulling 

toevoegen die tekorten kan dekken 
• Functie-invulling die geen bestemmingsplanwijzing als gevolg heeft om tijd te 

besparen 
• In zee gaan met mensen die affiniteit hebben met karakteristieke gebouwen 
• Subsidies aanvragen die kosten voor de herbestemming kunnen dekken 

Stappen: 
1. analyse ruimtelijke en financiële haalbaarheid 
2. opstellen programma van eisen (PVE) nieuwe functies 
3. inpassing van functies en ontwerp 
4. aanvraag vergunningen 
5. wijziging ontwerp 
6. toewijzing vergunning 
7. realisatie en exploitatie 

Aandachtspunten door Kristal Projectontwikkeling: 
• Doe zorgvuldig onderzoek, niet alleen met een architect annex historicus, maar ook 

met een goede constructeur om problemen/ kansen in kaart te brengen. 
• In het begin het programma strakker aansturen en op papier vastleggen om alle 

neuzen dezelfde kant op te krijgen. 
• Zoek een functie-invulling die zichzelf kan bedruipen. Een functie die geld blijft kosten 

is vaak niet aantrekkelijk (zoek naar duurzaam behoud). 
• Zoek als ontwikkelaar werknemers die affiniteit hebben met karakteristieke gebouwen. 

Een te "hoekige" ontwikkelaar bij herbestemming van karakteristieke gebouwen kan 
het project kapot maken. 

• Pas op voor verschillende stromingen binnen de overheid (de politiek wil soms andere 
dingen dan een bureau Monumentenzorg). 



Julianakerk 
De Julianakerk is een protestantse 
kerk gevestigd in de Haagse wijk 
Transvaal (zie afbeelding 61 .2) . De 
Julianakerk is ingewijd voor 
kerkelijk gebruik in het jaar 1926. 
De nieuwe functie-invulling van de 
Julianakerk is een informatie- en 
ontmoetings centrum voor alle 
wijkbewoners in Transvaal. De 
herbestemming van de Julianakerk 
maakt onderdeel uit van de 
herstructurering in de Haagse wijk 
Transvaal. De planontwikkeling 
voor herbestemming van de 
Julianakerk begon in 1998 en de 
herbestemming was in 2006 
voltooid. In de nieuwe situatie 
bevinden zich een aantal kantoren 
en bijeenkomstruimten voor 
bijvoorbeeld het houden van 
recepties, diners en concerten. Figuur 81.2 : Impressie Julianakerl< Den Haag 

Na een sterke terugloop van het aantal gebruikers van de Julianakerk is deze in 1997 
onttrokken aan de eredienst en verkocht aan de gemeente Den Haag. De reden voor de 
gemeente de Julianakerk te kopen was vanwege het beeldbepalende karakter en centrale 
positie in de wijk Transvaal. Gemeente Den Haag liet een eerste haalbaarheidsonderzoek in 
1998 door Architectenbureau Rappange & Partners verrichten. Plannen van Rappange richten 
zich op het plaatsen van additionele verdiepingen in de hoge ruimten van de Julianakerk. 
Nieuwe verdiepingen waren volgens Rappange echter te complex en dit leidde vooral tot 
onacceptabel hoge kosten (denhaag.nl). De conclusie van het eerste haalbaarheidsonderzoek 
luidde: "restauratie en exploitatie is niet haalbaar". In 2000 verzocht de gemeente Den Haag 
Stadsherstel Den Haag en Omgeving een nieuw haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar 
een (mogelijke) nieuwe functie-invulling van de Julianakerk. Stadsherstel Den Haag en 
Omgeving is een particuliere instelling die zich inzet voor de restauratie, het beheer van 
monumenten en behoud van het historische karakter van Den Haag en omliggende 
gemeenten. De belangrijkste uitgangspunten van het haalbaarheidsonderzoek door 
Stadsherstel waren (Linskens, 2006): 

• Een passende bestemming is de beste garantie voor behoud op de lange termijn . 
• Niet alleen de bestemmingsmogelijkheden en restauratiekosten, maar ook het 

onderhoud en de exploitatie op termijn zijn bepalend voor de aanpak. Door 
exploitatieopbrengsten af te zetten tegenover investeringkosten moet blijken of 
behoud op lange termijn mogelijk is. 

• Het vertrekpunt is niet een programma van eisen van een toekomstige gebruiker maar 
de potentie, de monumentale kwaliteiten en de technische mogelijkheden van het 
gebouw. 

• Zowel mogelijk behoud van de ensemblewaarde doormiddel van de instandhouding 
van de direct omliggende bebouwing die dateert uit dezelfde tijd als de Julianakerk. 

• De Julianakerk gebruiken voor publieksgerichte maatschappelijke activiteiten en als 
servicecentrum voor de wijk . 

Stadsherstel heeft voor een nieuwe functie-invulling als eerste gekeken naar een mogelijke 
herbestemming van de Julianakerk tot woningen. Het kunnen voldoen aan de daglichteis 
vastgelegd in het bouwbesluit zou betekenen dat er extra gevelopeningen moesten worden 
aangebracht. Extra gevelopeningen werden door Stadsherstel en de gemeente als niet 
wenselijk gezien, omdat beide partijen het exterieur zoveel mogelijk wilde behouden en door 
de aanduiding als gemeentelijk monument. Daarnaast bracht de verplichting van 
brandweereisen (blusvoorzieningen en vluchtmogelijkheden) hoge kosten met zich mee en 



kon niet worden voldaan aan de aanwezigheid van buitenruimte bij een functie-invulling als 
woonruimte. De delen van de Julianakerk met een lage plafondhoogte (zijbeuken, 
bijgebouwen en voormalige woonruimte) werden gezien als geschikte ruimten tot een 
kantoorfunctie. Een kantoorfunctie heeft geen behoefte aan buitenruimten en de daglichteis is 
minder eisend dan bij woningen (Zie voor daglicht eis hoofdstuk 5.1.3). Kantoorruimten 
bieden de mogelijkheid vaste · inkomsten te genereren voor de instandhouding van de 
Julianakerk na herbestemming. Door een hoogte van 25 meter in de centrale middenruimte 
(middenschip) is het moeilijk hiervoor een passende functie te vinden die zowel overdag als 's 
avonds gebruikt kan worden . Overdag wordt de middenruimte gebruikt als entree naar de 
omliggende kantoorruimtes en 's avonds kunnen de kantoren worden gesloten zodat de 
middenruimte apart kan worden verhuurd voor bijvoorbeeld vergaderingen, theater, lezingen 
en feestzaal. Stadsherstel heeft bij het haalbaarheidsonderzoek vooral gekeken naar andere 
(voorbeeld) herbestemmingen van kerken en mogelijkheden waarbij het exterieur van de 
Julianakerk zoveel mogelijk wordt behouden. Om een duidelijk inzicht te verkrijgen in de 
kosten en risico's is door Stadsherstel onderzoek gedaan naar de financiering, noodzakelijke 
vergunningen, restauratiekosten door achterstallig onderhoud en potentiële huurders. Door 
gebrek aan ervaring met herbestemming van kerken heeft stadsherstel een eigen BV. 
opgericht om financiële risico's in te perken . Mei 2001 bereikte de gemeente Den Haag en 
Stadsherstel overeenstemming met betrekking tot de nieuwe functie-invulling tot een aantal 
kantoren en bijeenkomstruimten van de Julianakerk (de Groot, 2006). 

Doordat de gemeente zelf eigenaar van de Julianakerk is was er volop medewerking van de 
gemeente Den Haag . Februari 2002 is het herbestemmingplan door de gemeente goedgekeurd 
en kon er worden gestart met de uitwerking van het plan. In 2004 is begonnen met de 
restauratie en herbestemming van de Julianakerk die in 2006 voltooid was. De totale 
stichtingskosten van de "nieuwe" Julianakerk waren € 5 miljoen waarvan € 4,5 miljoen is 
betaald door de gemeente Den Haag (Linskens, 2006). 

Problemen: 
• Hoge (geschatte) kosten voor het aanbrengen van additionele verdiepen 
• Moeilijk om een functie-invulling te vinden die zichzelf in stand kan houden 
• Het vinden van een functie-invulling in de hoge middenruimte 
• Voldoen aan de daglichteis van een woonfunctie 
• Voldoen aan eisen voor brandwerende voorzieningen vanuit de brandweer 
• Aanbrengen van (eventueel) buitenruimten 
• Achterstallig onderhoud brengt extra kosten met zich mee 
• Het exterieur (zoveel mogelijk) behouden (eis vanuit gemeente en monumentstatus) 
• Gebrek aan ervaring bij herbestemming van kerken 

Oplossingen: 
• Draagvlak bij gemeente (tevens eigenaar) en omwonenden met als gevolg snelle 

beslismomenten en geen bezwaarprocedures 
• Financiering door de gemeente Den Haag 
• Combinatie van kantoor- en bijeenkomstfuncties die samen zorgen voor een functie

invulling die zichzelf kan bedruipen 
• Financiële risico's verminderen door het oprichten van een BV. 
• Functiekeuze die weinig tot geen wijzigingen van het exterieur vergt 

Stappen: 
1. haalbaarheidsonderzoek en randvoorwaarden 
2. inpassing van functies en ontwerp 
3. analyse ruimtelijke en financiële haalbaarheid 
4. aanvraag vergunningen 
5. toewijzing vergunningen 
6. realisatie en exploitatie 



Heilige St. Annakerk 
De St. Annakerk is 
een R.K. Kerk 
gevestigd te Breda 
aan de rand van het 
centrumgebied (zie 
afbeelding B1.3). De 
Annakerk is in het 
jaar 1905 als kerk 
ingebruikgenomen. 
Uiteindelijk is de 
Annakerk 
herbestemd met als 
nieuwe functie-
invulling een 
kantoorfunctie met 
een totaaloppervlak 
van 2.500 m2. De 
planontwikkeling voor 
herbestemming van 
de Annakerk begon in 
2000 en de herbestemming 
werd in 2004 voltooid. 

Figuur B1.3 : Impressie Annastede Bron: Van de Watergroep 

Breda heeft evenals veel ander Nederlandse gemeenten te kampen met een sterke terugloop 
van het aantal kerkgangers. De gemeente Breda wil anticiperen op de leegstand van religieus 
erfgoed en heeft in 1999 het 'kerkenboek' opgesteld. Het kerkenboek is een overzicht van alle 
(rooms-katholieke) religieuze gebouwen in de gemeente met hun huidige functie . Het 
kerkenboek geeft een overzicht van kerken die mogelijk in aanmerking komen voor 
herbestemming . Tevens is in het kerkenboek een uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot 
de wijziging van het bestemmingsplan. Met het kerkenboek wil de gemeente ontwikkelaars 
handvaten bieden voor herbestemming van een religieus gebouw in Breda. Het bisdom Breda 
heeft in 1997 besloten de Annakerk aan de eredienst te onttrekken wat het begin werd van 
een snelle aftakeling van het gebouw (monumenten.nl). De gemeente vindt het van groot 
belang dat beeldbepalende gebouwen in Breda behouden blijven. De gemeente Breda heeft 
samen met het bouwbedrijf De Bonth van Hulten gezorgd dat de Annakerk in het bezit kwam 
van een status als Rijksmonument, om sloop van de Annakerk te voorkomen. Door een 
monumentstatus moet de kerk worden behouden, maar doordat het bisdom de kerk niet meer 
exploiteert voor kerkelijke doeleinden werd het een 'overbodig' gebouw. De heilige Annakerk 
is (weliswaar onder bepaalde verkoopvoorwaarden) verkocht aan bouwbedrijf De Bonth van 
Hulten. Het bisdom Breda streefde bij de verkoop naar een hoge verkoopprijs en een eervolle 
invulling van de kerk. Een andere voorwaarde van het bisdom en monumentenzorg was het 
zoveel mogelijk behouden van het interieur en exterieur van de kerk (architectenweb.nl) . De 
Bonth van Hulten kocht de kerk gezien hun werkzaamheden als restauratieaannemer en de 
uitdaging die zij zagen in het herbestemmen van een kerk (goed voor hun reputatie als 
restauratieaannemer). 

Door de afwezigheid van een (toekomstige) afnemer/ doelgroep en gebrek aan ervaring/ 
voorbeelden met herbestemming van religieus erfgoed was het moeilijk een programma van 
eisen (PVE) op te stellen voor een nieuwe functie-invulling. Het is moeilijk om een PVE op te 
stellen wanneer er nog geen duidelijkheid is over de keuze van een nieuwe functie-invulling 
door een (te) groot "grijs" gebied. Het eerste initiatief voor een nieuwe functie-invulling ging 
uit van een herbestemming tot woningen vanwege de vraag vanuit de markt. Een woonfunctie 
zou echter afbraak doen aan het (beschermde) interieur en niet haalbaar zijn gezien eisen uit 
het bouwbesluit (niet haalbare daglichteis). Het is moeilijk een herbestemming van religieus 
erfgoed financieel haalbaar te maken en een nieuwe functie-invulling moet genoeg opleveren 
om zichzelf in stand te kunnen houden. Door de op dat moment bloeiende kantorenmarkt 
heeft het bouwbedrijf in samenspraak met de betrokkenen besloten de kerk te herbestemmen 
tot kantooreenheden . Daarnaast bood een herbestemming tot kantoren de mogelijkheid de 



ruimte intact te houden doordat deze niet in gescheiden eenheden verdeeld moest worden. 
Bouwbesluiteisen zorgden bij een kantoorfunctie eveneens voor belemmeringen (bijvoorbeeld 
daglicht en ventilatie), maar door medewerking vanuit de gemeente zijn hier oplossingen voor 
gevonden. De gemeente beoordeelt uiteindelijk of het gebouw voldoet aan de gestelde eisen 
voor het verlenen van een bouwvergunning. Wanneer een initiatiefnemer op een goede wijze 
kan beargumenteren tot een "versoepeling" van bouwbesluiteisen kan de gemeente hier 
vrijstelling voor verlenen. Het enige waar de gemeente geen vrijstelling voor heeft verleend 
zijn gestelde brandveiligheideisen uit het bouwbesluit. Brandveiligheideisen staan in voor de 
veiligheid van gebruikers bij brand en door versoepeling van de brandveiligheideisen zouden 
mensenlevens in gevaar kunnen worden gebracht. Gemeente Breda heeft voor de 
herbestemming en restauratie van de heilige Annakerk subsidie beschikbaar gesteld, om de 
exploitatie rond te krijgen. Het bouwbedrijf heeft Herbestemming van de heilige Annakerk 
gerealiseerd door een 'gebouw in een gebouw' constructie waarbij het originele gebouw als 
een soort schil om de nieuwe functie-invulling fungeert. Er is bewust voor gekozen het 
oorspronkelijke gebouw te onderscheiden van het nieuwe om de identiteit van de 
(oorspronkelijke) kerk te accentueren. De naam Annakerk is gewijzigd in Annastede, omdat 
het bisdom had geëist dat de naam kerk niet meer mocht worden gebruikt (architect, Oomen 
Architecten, persoonlijke mededeling, 28 januari 2008) . 

Na de realisatie van kantoren in de kerk deed zich een recessie voor in de kantorenmarkt 
waardoor de herbestemmende kerk lang heeft leeg gestaan. Inmiddels zijn de beschikbare 
kantoorruimten in de Annastede volledig verhuurd (bedrijfsmakelaar, Van de Watergroep, 
persoonlijke mededeling, 29 november 2007). 

Problemen: 
Kantoorfunctie heeft lang leeg gestaan door marktrecessie 
Dure oplossingen doordat de monumentstatus (bijna) geen wijzigingen toelaat 

• Nieuwe functie-invulling heeft geen sociaal doel wat een hoge aankoopprijs als gevolg 
had 
Het vinden van een (goede) nieuwe functie-invulling die zich in stand kan houden 

• Afwezigheid van een voorbeeld waarop de initiatiefnemer kon "bouwen" 

Oplossingen: 
Medewerking van alle betrokken partijen 

• Monumentstatus heeft ervoor gezorgd dat het niet kon worden gesloopt 
• Bouwbedrijf met ervaring in restauratie van monumenten 
• Subsidie verstrekking door de gemeente 

Stappen: 
1. initiatief door de gemeente voor behoud van erfgoed 
2. aanvraag voor monumentstatus 
3. aankoop Annakerk door Bouwbedrijf De Bonth 
4 . analyse functie-invulling en PVE 
5. keuze functie-invulling definitie PVE 
6. aanvraag van vergunningen en benodigde vrijstelling 
7 . aanvraag subsidies 
8. realisatie 



St. Jozefkerk 
De St. Jozefkerk is een R.K. Kerk gevestigd in 
Kaatsheuvel (Zie figuur Bl.4). De St. Jozefkerk stamt uit 
het jaar 1936. De planontwikkeling van de St. Jozefkerk 
is nog niet uitgevoerd en partijen zijn nog bezig om te 
komen tot herbestemming. Het plan voor een nieuwe 
functie-invulling van de St. Jozefkerk is een 
podiumfunctie. 

Het idee tot herbestemming is ontstaan door aanvraag 
van een sloopvergunning waardoor betrokkenen 
verontrust werden. De sloopvergunning is aangevraagd 
door een ontwikkelaar die bouwplannen heeft voor de 
locatie. Sloop van het gebouw is een van de 
(verkoop)voorwaarden die het bisdom stelde aan de 
ontwikkelaar bij diens verwerving. Het bisdom (Bisdom 
's-Hertogenbosch) heeft als beleid dat kerken die 
onttrokken worden aan de eredienst moeten worden 
gesloopt. Om de kerk te behouden is door Stichting 
Erfgoed Kaatsheuvel (STERK) een 
(rijks)monumentstatus aangevraagd. STERK is een 
organisatie die zich inzet voor het behoud van erfgoed in 
de omgeving van Kaatsheuvel en opgericht naar 
aanleiding van de voorgenomen sloop van de St. 
Jozefkerk. Door een monumentaanvraag geniet het 
gebouw (voor)bescherming waardoor de bouwplannen 
van de ontwikkelaar stil liggen. Overigens is de kerk al 
eerder voorgedragen als rijksmonument, maar destijds 
op verzoek van de (toenmalige) burgermeester en het 
kerkbestuur van deze lijst verwijderd. 

Stichting STERK wil doormiddel van herbestemming de 
kerk wederom benutten voor gebruik dat ten goede 
komt aan de gemeenschap. De stichting probeert een 
plan te ontwikkelen dat moet aantonen dat er een 
haalbare functie-invulling bestaat voor de St. Jozefkerk. 
De keuze voor een nieuwe functie-invulling is gevallen 
op een podiumfunctie. Een podiumfunctie maakt het 
mogelijk zonder al te veel wijzigingen de kerk te 
behouden en kan door het bisdom als profaan worden 
gezien, doordat een podiumfunctie ten goede komt aan 
de gemeenschap. In de podiumfunctie is ruimte voor 
ateliers, muzikale activiteiten, expositieruimten, 
educatieve projecten en een ontmoetingscentrum. Om te 
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maatschappelijke functie-invulling zijn twee ..... 
woningcorporaties en burgers betrokken. Stichting 5 
STERK bevestigt in een gesprek dat het plan financieel ~ 
haalbaar is en voldoende (financiële) middelen kan generen om zichzelf in stand te houden. 
Tot de plannen behoort ook de optie wonen te combineren met het behoud van de kerk, 
wooneenheden zullen dan gerealiseerd worden op het omliggende terrein. Daarnaast is het 
gebouw nog in goede conditie waardoor er geen grote kostenposten zijn om het gebouw te 
re sta u re ren. 

Het toekennen van de status als rijksmonument is nog niet rond en in eerste instantie 
afgewezen. Een aantal organisaties (waaronder het Cuijpersgenootschap dat ook betrokken 
was bij de Pniëlkerk) heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzing als rijksmonument; de 
bezwaarprocedure loopt nog. In het geval van de St. Jozefkerk willen betrokkenen 
herbestemming mogelijk maken door (aanvraag van) een monumentstatus. Een 



monumentstatus zorgt door de (voor)bescherming dat sloop niet is toegestaan waardoor 
partijen als het ware gedwongen worden met andere oplossingen te komen. In principe zijn 
alle zaken tot aan de realisatie geregeld, maar de eigenaar (bisdom 's-Hertogenbosch) wil tot 
op heden nog geen medewerking verlenen aan de herbestemming. Het plan voor een nieuwe 
podiumfunctie ligt in het verlengde van de kerkelijke doelstelling echter de eigenaar ziet 
iedere functie-invulling anders dan een kerkelijke en als niet gepast. Het plan tot 
herbestemming van de St. Jozefkerk loopt nog en het lijkt erop dat de herbestemming 
afhankelijk is van een toekenning tot monument en medewerking van de eigenaar (co missie
lid, Stichting STERK, persoonlijke mededeling, 27 februari 2008). 

Problemen : 
• Geen medewerking tot herbestemming van de eigenaar 

Onzekerheid over een toekenning tot (rijks)monument 
• Ontwikkelaar kreeg na bekendmaking van sloop weerstand vanuit de omgeving 

Oplossingen : 
• Medewerking van corporaties en inzet van betrokkenen hebben geleid tot het vinden 

van een rendabele invulling 
• Het gebouw is (nog) in een goede onderhoudsstaat waardoor geen grote investeringen 

hoeven te worden gemaakt om het gebouw up-to-date te brengen 
• Podiumfunctie sluit door het geringe aantal wijzigingen aan op de eigenschappen van 

het bestaande gebouw 

Stappen (tot dusver) : 
1. Aanvraag sloopvergunning door ontwikkelaar 
2. Initiatief tot behoud door verschillende betrokkenen 
3. Aanvraag monumentstatus door betrokkenen (als belemmering tot sloop) 
4. Analyse (haalbare) functie-invulling en vinden van medestanders tot 

herbestemming 
5. Pogingen eigenaar te overtuigen de St. Jozefkerk te behouden 
6. Garantieverklaring voor verwerving en exploitatie door woningcorporatie en 

particulieren 
7 . 



Klooster de Binckhof 
Klooster de Binckhof te 's-Hertogenbosch is 
gelegen in de wijk Orthen. De Binckhof is in 
2005 opgeleverd en herbestemd tot 44 
starterswoningen waarvan 31 appartementen en 
13 eengezinswoningen (figuur Bl.5). De vorige 
eigenaar van het klooster was geen congregatie, 
maar een orgelbouwer. 

In 2003 kocht Cornelis Huygens Klooster de 
Binckhof nadat zij er "toevallig" mee in contact 
kwamen. De toenmalige eigenaar, een 
orgelbouwer, kon zijn bedrijfsvoering niet 
optimaal voortzetten in het pand en besloot het 
te verkopen. Het gebouw werd aangekocht, 
omdat Cornelis Huygens Projectontwikkeling het 
gebruik van een bestaand casco zag als een 
manier om de bouwkosten te drukken. Een 
nieuwe functie-invulling moest het aanwezige 
bouwkundige casco zo goed mogelijk 
optimaliseren om zo min mogelijk m 2 's verloren 
te laten gaan. Een stramien voorheen gebruikt 
voor woningen werd als bruikbaar gezien bij een 
soortgelijke functie-invulling die het mogelijk 
maakt de draagconstructie (zoveel mogelijk) 
over te nemen en op die manier (bouw)kosten te 
drukken. Het perceel waarop het gebouw is 
gevestigd omvat veel grond wat mogelijkheden 
biedt voor het creëren van Figuur Bl.S: Aanzichten "Kioostertuynen" 
parkeermogelijkheden, additionele bebouwing en 
het aanwezige groen geeft het een goede uitstraling. Door achterstallig onderhoud verkeerde 
het klooster in een slechte bouwkundige staat wat voor hoge kosten zorgde om het klooster 
up-to-date te brengen Cornelis Huygens Projectontwikkeling had nog weinig ervaring met 
herbestemming van religieus erfgoed en koos voor een opvolgende functie-invulling tot 
starterswoningen. De keus voor starterswoningen had als redenen de (grote) vraag vanuit de 
lokale markt, draagvlak vanuit de gemeente en optimaal gebruik van het bestaande 
bouwkundige casco. Een functie invulling tot starterswoningen beperkte het leegstandrisico 
door een snelle afzet gezien de vraag vanuit de markt. De gemeente stimuleerde de bouw van 
starterswoningen waardoor er draagvlak vanuit de gemeente was met een snelle en positieve 
besluitvorming als gevolg. Uitbreidingsmogelijkheden van het bestaande gebouw boden de 
mogelijkheid voor het creëren van extra wooneenheden die zorgden voor een acceptabel 
rendement. 

Bewoners in de omgeving van het klooster hadden bij de aanvraag tot bouwvergunning 
bezwaar tegen de 44 woningen, omdat zij bang waren dat het te druk zou worden in hun wijk. 
Het klooster is naast het spoor gelegen wat een hoge geluidsbelasting met zich mee bracht. 
Om te kunnen voldoen aan de geluidseisen vanuit het bouwbesluit moesten kostbare 
voorzieningen (speciale dakplaten, en geluidwerend glas en een geluidsscherm) worden 
gebruikt. Het klooster heeft een status als gemeentelijk monument wat beperkingen gaf bij 
het aanbrengen van wijzigingen aan het uiterlijk. Door medewerking vanuit de gemeente 
gaven wijzigingen aan het uiterlijk (toevoegen van brandtrappen en dakkapellen, doorbreken 
van borstweringen) geen grote problemen. Na de start van de herbestemming eind 2004 ging 
de aannemer in de zomer van 2005 failliet waardoor Cornelis Huygens Projectontwikkeling op 
zoek moest naar een nieuwe aannemer. Het faillissement van de aannemer koste Cornelis 
Huygens Projectontwikkeling extra tijd en extra geld. 



Het plan tot herbestemming van woningen past binnen het vingerende bestemmingsplan 
vanuit de gemeente. Een bestemmingsplanwijziging om het plan te mogen realiseren was 
hierdoor niet nodig wat aanzienlijk (veel) tijd heeft bespaard. Draagvlak vanuit de gemeente 
had als voordeel dat procedures snel(ler) verliepen waardoor veel tijd in de aanloop naar de 
feitelijke realisatie van het plan werd bespaard. Binnen zes weken waren alle 44 woningen 
verkocht en ondertekend. Oorzaken voor de snelle verkoop waren vraag vanuit de markt en 
de bestaande uitstraling van het gebouw. Kopers/ geïnteresseerde kochten voordat de bouw 
was gestart een tastbaar product waardoor zei (volgens eigen zeggen) zich beter konden 
inleven in het eindproduct. Het optimaliseren van het bestaande casco en fiscale voordelen 
gaven tevens de mogelijkheid tot aantrekkelijke verkoopprijzen gericht op starters. Door een 
uitgestelde notariële levering gaf het de mogelijkheid de overdrachtsbelasting terug te 
vorderen (projectontwikkelaar, Cornelis Huygens Projectontwikkeling, persoonlijke 
mededeling, januari 2008). 

Problemen: 
Beperkte mogelijkheid tot uiterlijke wijzigingen door status als gemeentelijk 
monument 
Slechte onderhoudsstaat van het gebouw 

• (kostbare) Maatregelen a.g.v. geluidshinder door de spoorweg en provinciale weg 
naast het perceel 

• Bezwaren voor een woonfunctie vanuit de omgeving 
Faillissement van de aannemer 

Oplossingen: 
• Medewerking vanuit de gemeente tijdens de planontwikkeling 
• Kopers konden zich inleven doordat het een tastbaar gebouw is 
• Fiscale voordelen 
• Hoge snelheid van de totale ontwikkeling (Totale ontwikkeling 2 jaar) 
• Geen bestemmingsplanwijziging nodig 

Woningen waren op een goede wijze inpasbaar in het bestaande casco 
Wooneenheden verkocht voor de start van de bouwwerkzaamheden 

Stappen: 
1. opstellen randvoorwaarden 
2. keuze functie-invulling 
3. analyse problemen en (financiële) haalbaarheid 
4. planontwikkeling 
5. aanvraag vergunningen 
6. verkoop en realisatie 



Bijlage 2: Interviews ontwikkelaars 



Gesprek met dhr. Van Dijk bedrijfsmakelaar bij Van de 
Water te Breda op 29-11-2007. 

Dhr. Van Dijk coördineert de uitbreiding van de vastgoedportefeuille en is betrokken bij 
meerdere herbestemmingen van kerken en kloosters in de regio van Breda. 

1. Waarom het besluit over te gaan tot herbestemming van religieus erfgoed 
(bijvoorbeeld rendement, goodwill, uitdaging, enz.)? 
Religieus erfgoed bevindt zich meestal op interessante en vooral aantrekkelijke 
locaties. In tegenstelling tot nieuwbouw biedt herbestemming van religieus erfgoed de 
mogelijkheid een uniek product te realiseren. 

2. Wat is uw ervaring met de houding van "de kerk" en gemeente ten opzichte 
van herbestemming (omgang met kerkelijke structuur en regelingen vanuit 
de gemeente)? 
Kerk: Uiteindelijk wil men verkopen en worden de verkoopopbrengsten gebruikt om 
andere zaken te financieren. Dat er iets anders inkomt is bekend, de vraag is sluit het 
aan op het gedachtegoed van de congregatie of het bisdom. De houding is redelijk 
gemêleerd. Bij herbestemming van religieus erfgoed zijn er "moderne" eigenaren die 
ruimdenkend/ coulant zijn en eigenaren die terughoudend zijn tegenover commerciële 
partijen. 
Gemeente: Hoe je het ook went of keert, de gemeente moet instemmen met de 
herbestemming. Gemeenten kunnen positief zijn tegenover 'behoud door 
ontwikkeling', maar kunnen ook gereserveerd zijn bij herbestemming. De manier 
waarop het herbestemmingproces verloopt, is sterk afhankelijk van de houding en 
medewerking van de gemeente. 

3. Welke partij(en) ervaart u als het invloedrijkst en is doorslaggevend bij 
(succesvolle) herbestemming? 
De gemeente is verreweg het meeste van invloed op het herbestemmingproces. 
Belangrijke punten bij herbestemming zijn bestemmingsplanwijzigingen en additionele 
bebouwing (naast invulling van het bestaande gebouw de mogelijkheid om extra 
vierkante meters te realiseren). Voor beide zaken is er toestemming vereist vanuit de 
gemeente. 

4. Wat zijn volgens u de grootste problemen in het herbestemmingproces (bv 
bepaalde juridische eisen, technische eisen mbt het bouwbesluit, 
verkoopeisen door de eigenaar of mogelijkheden van het bestaande pand)? 
Bestemmingsplanwijziging is de grootste belemmering in het proces tot 
herbestemming. Een bestemmingsplanwijziging heeft vaak lange procedures tot 
gevolg met daarin vele bezwaarprocedures die een grote impact hebben op de 
tijdsduur en mogelijkheden van herbestemming. 
Aanvraag van de bouwvergunning kan ook grote gevolgen met zich meebrengen. 
Twee punten die voor belemmeringen zorgen bij de aanvraag van een 
bouwvergunning zijn het bouwbesluit en de monumentstatus. Kloosters en kerken 
voldoen niet aan hedendaagse eisen en moeten bij een nieuwe functie-invulling 
voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Up-to-date brengen van het gebouw brengt 
vaak hoge kosten met zich mee die bij de haalbaarheid moeten worden meegenomen. 
Een monumentstatus legt (vooral bij een Rijksmonument) beperkingen op aan de 
invulling en stelt kaders waarbinnen men moet werken. 
Uiteindelijk wil een ontwikkelaar rendement halen op zijn investeringen en de 
haalbaarheid is sterk afhankelijk van de problemen en belemmeringen waarmee men 
te maken krijgt bij herbestemming. 



5. Wat zijn doorslaggevende (eventuele) oplossingen toegepast op de 
problemen uit vraag 4? 
Voor de regels uit het bouwbesluit zijn vrijstellingen aan te vragen wanneer het 
moeilijk is om aan bepaalde eisen te voldoen. Een monumentstatus is bevorderend bij 
vrijstelling op het bouwbesluit. Monumenten mogen maar beperkt worden gewijzigd, 
waardoor bouwbesluiteisen niet of nauwelijks haalbaar zijn en in een dergelijk geval 
kan vrijstelling worden verleend op regels uit het bouwbesluit. 
Monumenten kunnen afhankelijk van beschikbaarheid van financiële middelen en 
regels in aanmerking komen voor subsidie om zo de haalbaarheid positief te 
beïnvloeden. 
Om het project haalbaar te maken kan wanneer de invulling een sociaaldoel vervult 
het gebouw worden verkocht voor een symbolisch bedrag van bijvoorbeeld (1.-. In 
geval van een symbolische verkoop moet worden opgemerkt dat dit bijna nooit van 
toepassing is bij verkoop aan een ontwikkelaar en meestal alleen opgaat bij verkoop 
aan een woningcorporatie of gemeente. 
De gemeente is van doorslaggevende betekenis en daarom moet een ontwikkelaar 
zorgen dat men de gemeente "te vriend houdt". Voor een positieve band met de 
gemeente is het noodzakelijk de gemeente op tijd te informeren van plannen tot 
herbestemming, duidelijke afspraken te maken en een open communicatie te voeren. 
Bezwaarmakers zoals omwonenden dienen niet argwanend te zijn richting de 
herbestemming. Een open communicatie en informatieavonden voor omwonenden 
kunnen ervoor zorgen dat deze niet wantrouwend worden richting 
herbestemming plannen. 
Het vooraf schetsen van verschillende scenario's toont een verkoper de mogelijkheden 
met betrekking tot de invulling. 

6. Welke afweging(en) is het meest van invloed bij de keuze voor een bepaalde 
functie-invulling? 
Rendement is voor een ontwikkelaar de voornaamste factor bij de functie-invulling, 
een ontwikkelaar wil immers rendement behalen op zijn investeringen. De functie
invulling dient zo te worden gekozen dat deze het 'beste' rendement kan genereren in 
relatie tot de tijd. De weg van de minste weerstand is niet altijd de beste oplossing. 
Aan de andere kant is de meest winstgevende oplossing niet altijd gunstiger door de 
vele belemmeringen en langere looptijd. 

7. Heeft u nog op- en/ of aanmerking? 
Procesgang verloopt (in de meeste gevallen) als volgt: 
1. Door het netwerk dat in de loop der jaren is opgebouwd wordt de Van de 

Watergroep rechtstreeks benaderd door bijvoorbeeld een congregatie voor een 
eventuele verkoop van één van hun eigendommen. 

2. Met de verkoper worden mogelijke scenario's geschetst voor het bepalen van de 
toekomstige invulling van het gebouw en de daarmee samenhangende waarde. 

3. Stap 3 vindt plaats op twee manieren: 
a. Via een openbare inschrijving op zoek gaan naar een koper die het object op 

eigen risico afneemt. Een herbestemming dan wel ontwikkeling dient dan nog 
volledig plaats te vinden en is volledig voor rekening en risico van de koper. 

b. 1 op 1 aanbieden aan een potentiële koper en samen met deze koper een 
groot deel van het herbestemmingtraject doorlopen (i.s.m. de gemeente). De 
koper neemt het gebouw in dit geval pas af als de mogelijkheden en dus de 
risico's duidelijk zijn. Hierdoor kan de opbrengst van de verkoop aanzienlijk 
hoger, maar uiteraard ook lager liggen. 

4. Functiedefinitie, het vastleggen van de toekomstige invulling 
5. Na de eerste 3 stappen gaat het verder als elk ander te ontwikkelen nieuw te 

realiseren vastgoedobject. 



Gesprek met mevr. Groeneboer adviseur bij PRC te 
Bodegraven op 07-12-2007. 

Mevr. Groeneboer is werkzaam als adviseur van de marktgroep overheid bij PRC een 
procesmanagementbureau dat meerde projecten in de richting van religieus erfgoed ter hand 
heeft genomen. 

1. Waarom het besluit over te gaan tot herbestemming van religieus erfgoed 
(bijvoorbeeld rendement, goodwill, uitdaging, enz.)? 
PRC richt zich niet specifiek op het herbestemmen van monumenten dan wel religieus 
erfgoed. Hoofdredenen om over te gaan tot herbestemming van religieus erfgoed is 
het creëren van goodwill bij de gemeente of op initiatief van werknemers. Sommige 
werknemers zien het als "de krenten in de pap" en zullen vanuit eigen initiatief 
opperen over te gaan tot herbestemming van religieus erfgoed. 

2. Wat is uw ervaring met de houding van "de kerk" en gemeente ten opzichte 
van herbestemming (omgang met kerkelijke structuur en regelingen vanuit 
de gemeente)? 
Eigenaar: Door de veelal emotionele band van de eigenaar is het moeilijk deze partij 
"warm" te krijgen tot herbestemming van hun gebouw. Een eigenaar wil de zekerheid 
dat een nieuwe functie-invulling conform hun wensen/ doelstellingen is, waarbij soms 
enig wantrouwen is richting een ontwikkelaar. 
Gemeente: Gemeentes missen vaak de kennis en middelen bij herbestemming van 
erfgoed. Grote gemeentes hebben (dikwijls) wel een afdeling monumenten, maar 
middel- en kleine gemeenten beschikken meestal niet over een dergelijke afdeling. 
Gemeentes zien vaak meer de problemen die herbestemming met zich meebrengt en 
niet de mogelijkheden die herbestemming kan bieden. Het is van belang binnen de 
gemeente draagvlak te creëren en binnen de gemeente een persoon te vinden die zich 
wil binden en hard wil maken voor herbestemming van het gebouw. Binnen 
gemeenten zijn vaak stromingen en christelijke partijen zijn gezien hun achtergrond 
eerder warm te maken voor herbestemming van religieus erfgoed dan niet christelijke 
partijen. 

3. Welke partij(en) ervaart u als het invloedrijkst en is doorslaggevend bij 
(succesvolle) herbestemming? 
De visie en kijk op de herbestemming van de eigenaar is belangrijk om te komen tot 
een mogelijke herbestemming. Wanneer de eigenaar geen flexibele instelling heeft 
beperkt dit het aantal mogelijkheden en de kans op herbestemming. 

4. Wat zijn volgens u de grootste problemen in het herbestemmingproces (bv 
bepaalde juridische eisen, technische eisen m.b.t. het bouwbesluit, 
verkoopeisen door de eigenaar of mogelijkheden van het bestaande pand)? 
Er zijn veel mogelijkheden om problemen op te lossen die zich voordoen bij 
herbestemming en het procesverloop is vaak afhankelijk van hoever de partijen willen 
gaan in het vinden van oplossingen. Een van de grootste problemen is dat bij 
herbestemming veel partijen betrokken zijn die uiteenlopende ideeën over de invulling 
van het pand hebben. Het is in veel gevallen moeilijk en tijdrovend de ideeën en 
wensen van iedere betrokken partij mee te nemen en op elkaar af te stemmen. 
Mevr. Groeneboer geeft aan dat kerken en soort "knuffelfactor" hebben en men het 
daardoor ook graag wil behouden. Het begrip behoud is echter voor iedereen anders 
en om voldoende draagvlak van de verschillende betrokkenen te creëren zal een 
nieuwe functie-invulling aan ieders verwachting moeten voldoen. 
Grote steden hebben vaak veel religieus erfgoed en wanneer een stad bijvoorbeeld 20 
religieuze gebouwen bezit wordt er sneller de keus gemaakt een gebouw af te stoten 
dan bij een dorp met maar één religieus gebouw. 



5. Wat zijn doorslaggevende (eventuele) oplossingen toegepast op de 
problemen uit vraag 4? 
Draagvlak van de verschillende betrokkenen wordt gezien als een van de belangrijkste 
zaken bij herbestemming. PRC probeert daarom in een vroeg stadium de betrokken 
partijen bij elkaar en op een lijn te krijgen om zo weerstand te vermijden/ 
verminderen. 
Architecten kunnen een ontwikkelaar helpen mensen mee en op een lijn te krijgen 
doordat zij het toekomstige ontwikkelconcept voor de verschillende bet rokkenen 
inzichtelijk kunnen maken . 
Een andere manier mensen mee te krijgen is via informatieavonden. Betrokkenen zijn 
vaak bang dat ze overlast ondervinden van een nieuwe functie-invulling en via 
informatieavonden kan een ontwikkelaar de onzekerheid van een nieuwe functie
invulling wegnemen . Daarnaast kan een ontwikkelaar via informatieavonden erachter 
komen wie voor en wie tegen de herontwikkeling is. 
Een ander middel dat positief kan werken op het herbestemmingproces is mensen 
bespelen via de media. Wanneer de media zich negatief uitlaten over bijvoorbeeld de 
gemeente kan dit voordelig werken gezien de gemeente niet in een kwaad dagl icht wil 
staan. 
Bij religieus erfgoed gaat het vaak om speciale gebouwen die speciale kennis vereisen 
en het is vanuit dat oogpunt belangrijk mensen erbij te betrekken die gevoel en 
affiniteit met (religieus) erfgoed hebben. Door kennis bij gemeente, eigenaren en 
ontwikkelaar is er een beter inzicht in de mogelijkheden en vereiste bij een initiatief 
tot herbestemming van religieus erfgoed . 

6. Welke afweging(en) is het meest van invloed bij de keuze voor een bepaalde 
functie-invulling? 
Een ontwikkelaar wil zoveel mogelijk afzetgarantie bij het invullen van een project. 
Een ontwikkelaar zal voornamelijk kijken welke invul li ng(en) binnen gestelde 
randvoorwaarden aan de wensen van beoogde partijen (voor afname) zal vo ldoen. 

7. Heeft u nog op- en/ of aanmerkingen? 
Bij herbestemming geeft PRC aan dat zij nooit dezelfde weg bewandelen en het 
afhankelijk is van hoe men bij het project betrokken raakt. In het beginstadium 
worden drie aandachtspunten in acht genomen die van (sterke) invloed zijn op het 
herbestemmingproces: 

• Kijk wat gemeenschappelijke belangen/ punten zij n van betrokken partijen 
• Kijk waar knelpunten zitten die het project kunnen stoppenzetten of langdurig 

kunnen stremmen 
• Kijk naar wat het gebouw bijzonder maakt 



Gesprek met dhr. Andriessen bij Redres 
Erfgoedmakelaar- Erfgoedontwikkeling te Hilversum op 
16-01-2008. 
Dhr. Andriessen heeft zich als bedrijf gespecialiseerd in de aankoop, verkoop en ontwikkeling 
van erfgoed in Nederland, Duitsland en België. 

1. Waarom het besluit over te gaan tot herbestemming van religieus erfgoed 
(bijvoorbeeld rendement, goodwill, uitdaging, enz.)? 
Redres houdt zich bezig met zaken ontrent de herbestemming van erfgoed waaronder 
religieus erfgoed door de fascinatie met zaken uit het verleden. Erfgoederen zijn 
bijzondere gebouwen die iets zeggen over een punt uit de geschiedenis en waar men 
op dat moment bouwkundig/ technisch toe in staat was. Erfgoederen zijn 'apparaten ' 
uit het verleden veelal voor een specifiek gebruik gemaakt en met herbestemming 
probeert Redres "de tijd en het karakter van toen naar nu te halen" en op (vooral) 
duurzame wijze te behouden. 

2. Wat is uw ervaring met de houding van "de kerk" en gemeente ten opzichte 
van herbestemming (omgang met kerkelijke structuur en regelingen vanuit 
de gemeente)? 
Protestantse eigenaar: over het algemeen is een protestantse eigenaar vrij meegaand 
met betrekking tot de invulling van hun bezit. Zaken die door een protestantse 
eigenaar niet als wenselijk worden gezien zijn een moskee, omdat deze geen lid is van 
de landelijke Raad van Kerken en een bordeel, omdat dit als een onterende functie
invulling wordt gezien. 
Rooms-katholieke eigenaar: zijn vooral bij kerken erg star en willen over het 
algemeen alleen functie-invullingen toelaten die door gebrek aan te generen 
inkomsten voor een commerciële partij niet aantrekkelijk zijn (socia le functie
invullingen als cultuur en open podium) . 
Gemeentes: staan vaak positief tegenover herbestemming doordat erfgoed wordt 
behouden en daarmee ook de geschiedenis van een plaats. Hierbij wel de 
kanttekening, dat het sterk afhankelijk is van de persoon binnen de gemeente en de 
doelstelling van een gemeente. 

3. Welke partij(en) ervaart u als het invloedrijkst en is doorslaggevend bij 
(succesvolle) herbestemming? 
De initiatiefnemer, iemand die brood ziet in het herbestemmen van een gebouw is de 
belangrijkste persoon/ organisatie die nodig is voor een succesvolle herbestemming. 
Herbestemming gaat meestal niet over een dag ijs en iemand die gelooft in de 
slagingskansen van een project is (vaak) bereid zijn ziel en zaligheid te stoppen in het 
herbestemmingtraject. Daarbij is de initiatiefnemer meestal diegene die kan zorgen 
voor financiële input, zonder "een zak geld" krijg je de herbestemming vaak niet van 
de grond. Een initiatiefnemer moet zijn positieve instelling kunnen overbrengen op de 
andere betrokken partijen. 

4. Wat zijn volgens u de grootste problemen in het herbestemmingproces (bv 
bepaalde juridische eisen, technische eisen mbt het bouwbesluit, 
verkoopeisen door de eigenaar of mogelijkheden van het bestaande pand)? 
Verkoopeisen door de eigenaar zorgen vaak voor (grote) problemen. Het belangrijkst 
is dat een nieuwe functie-invulling zichzelf kan bedruipen. Een gebouw komt in 
aanmerking voor herbestemming, omdat het zichzelf door t e hoog oplopende kosten 
niet meer in stand kan houden. Door een gebouw te herbestemmen met een functie
invulling die wederom alleen maar geld kost wordt het probleem niet opgelost. Bij 
herbestemming sluiten Rooms-katholieke eigenaren functies die zichzelf kunnen 
bedruipen (bijvoorbeeld wonen of kantoor) vaak uit met als gevolg dat het gebouw 
niet/ nauwelijks rendabel kan worden . 



Onderhoudstoestand van een gebouw kan door langdurige leegstand dusdanig slecht 
zijn dat kosten om het restaureren erg hoog zijn. Ieder project is gebonden aan een 
beschikbaar budget en wanneer dit voor het grootste deel opgaat aan restauratie blijft 
er weinig over om de herbestemming te kunnen realiseren en het gebouw aan te 
kopen . 
De meeste herbestemmingen passen niet binnen het bestemmingsplan vanuit de 
gemeente. Voor een nieuwe functie- invul ling van het gebouw is een bestemmingsplan 
wijziging nodig die over het algemeen veel tijd in beslag neemt. 
Functie-invullingen als wonen en kantoren moeten vanuit het bouwbeslu it vo ldoen aan 
een daglichteis. Bij herbestemming van een kerk is het (bijna) onmogelijk te voldoen 
aan de daglichteis wanneer monumentenzorg geen enkele wijziging aan het gebouw 
toestaat. 

5. Wat zijn doorslaggevende (eventuele) oplossingen toegepast op de 
problemen uit vraag 4? 
Een initiatiefnemer die zich wil inzetten voor herbestemming van een gebouw (zie 
vraag drie) kan zorgen voor een succesvolle herbestemming . 
Een goede herbestemming kan zichzelf bedruipen en in stand houden. Een 
initiatiefnemer moet met een functie-invulling komen die geld oplevert in plaats van 
geld blijft kosten. Een nieuwe functie-invulling moet worden afgestemd op de vraag 
vanuit de markt en de geschiktheid van de locatie voor een nieuwe functie- invu lling . 
Bij herbestemming van een (oud) gebouw is het moeilijker alle kosten en opbrengsten 
in kaart te brengen . Een initiatiefnemer moet genoegen willen nemen met een 
mindere winstdoelstelling, er komt immers meer bij kijken dan bijvoorbeeld een leeg 
perceel vol te bouwen met nieuwbouw. 
Een eigenaar moet er vertrouwen in hebben dat er iets waardigs met zijn gebouw 
gebeurt. Wanneer een initiatiefnemer zelf wordt benaderd door de eigenaar bij het 
verkopen van een gebouw kan dit de onderhandelingen over bijvoorbeeld verkoopprijs 
en invulling vergemakkelijken . 
Leg gemaakte afspraken tussen de betrokken partijen vast . Betrokkenen kunnen 
naarmate het proces vordert hun meningen veranderen waardoor je als init iatiefnemer 
steeds weer moet terugkomen op "afspraken" waarvan je dacht dat die rond waren. 
Kijk samen met de betrokkenen waar de mogelijkheden zitten. Om een gebouw te 
kunnen herbestemmen is het onvermijdelijk dat er iets aan het gebouw veranderd. 
Kijk samen met de gemeente (monumentzorg) naar de punten die behouden moeten 
blijven en welke punten wijzigingen toe kunnen laten (stel samen vast waar de 
waarden van het gebouw zitten). Oude gebouwen zijn door de jaren heen gewijzigd en 
waarom zou dat nu opeens niet meer mogen? Implementeer bij wijzigingen aan het 
gebouw oude elementen met nieuwe elementen, laat zien wat het was en na 
herbestemming is geworden . 

6. Welke afweging(en) is het meest van invloed bij de keuze voor een bepaalde 
functie-invulling? 
Een nieuwe functie- invulling moet zichzelf in stand kunnen houden . De locatie en 
(lokale) markt moeten dusdanig met elkaar worden gecombineerd dat het geen geld 
blijft kosten. Een podiumfunctie lijkt aantrekkelijk, maar als er vervolgens geld bij 
moet om het in stand te houden heb je nog niets opgelost en ben je terug bij af. 

7. Heeft u nog op- en/ of aanmerkingen? 
Herbestemming kent geen vaste volgorde, maar er kunnen wel een aanta l "standaard" 
stappen worden gegeven : 
• Voer overleg met betrokkenen over (eventuele) mogelijkheden bij herbestemming. 
• Kijk waar de kansen liggen, wat zijn wensen vanuit de markt op de betreffende 

locatie? 
• Stel samen met monumentenzorg vast welke zaken je wilt behouden en waar 

wij zigingen kunnen/ moeten komen . 
• Breng de problemen en belemmeringen van het te herbestemmen gebouw in 

kaart. 



Aandachtspunt : geef in een op te stellen instrument als resultaat van het onderzoek 
niet willekeurig alle mogelijke functie-invullingen. Sluit functies uit die niet mogen en 
zichzelf niet in stand kunnen houden, het is alleen interessant voor een ontwikkelaar 
om te kijken naar een rendabele functie-invulling. 



Gesprek met mevr. Bastiaansen-Potma bij Cornelis 
Huygens Projectontwikkeling te Vught op 21-12-2007. 

Mevr. Bastiaansen-Potma is projectontwikkelaar en betrokken bij meerdere afgeronde en 
lopende herbestemmingen van kloosters in de regio zuid Nederland. 

1. Waarom het besluit over te gaan tot herbestemming van religieus erfgoed 
(bijvoorbeeld rendement, goodwill, uitdaging, enz.)? 
Het behalen van een positief rendement is de hoofdreden waarom het bedrijf zich richt 
op het herbestemmen van kloosters. Cornelis Huygens is een "kleinere" ontwikkelaar 
die op de eerste plaats een direct rendement op haar investeringen moet behalen. 
Daarnaast is indirect rendement (professionele eer, verbeterde reputatie en versterkte 
positie) van belang,Bij iedere ontwikkeling moet er een juiste balans zijn tussen 
risico's en rendement voor een ontwikkelaar. Wanneer herbestemming van een 
klooster een acceptabel rendement kan opleveren tegen een "aanvaardbaar" risico kan 
een ontwikkelaar besluiten over te gaan tot herbestemming. Herbestemming van 
bestaand vastgoed heeft als bijkomend voordeel dat het een tastbaar object is. Bij 
herbestemming kunnen (potentiële) kopers het gebouw zien voor de start van de 
bouwwerkzaamheden, waardoor kopers het beter kunnen visualiseren. Wanneer 
kopers zich beter kunnen inleven in het te realiseren gebouw kan dat twijfels bij de 
aankoop wegnemen. 

2. Wat is uw ervaring met de houding van "de kerk" en gemeente ten opzichte 
van herbestemming (omgang met kerkelijke structuur en regelingen vanuit 
de gemeente)? 
Eigenaar: Voor de congregatie (eigenaar van een klooster) is het van belang dat zij 
een goed gevoel hebben bij het besluit een van hun gebouwen te verkopen. Wanneer 
een congregatie niet wil meewerken aan de verkoop, omdat zij niet achter de 
herbestemming staan houdt het al snel op. 
Gemeente: Medewerking vanuit de gemeente kan zeer verschillend zijn. Gemeentes 
verlenen vaak sneller en gemakkelijker medewerking voor kleine/ eenvoudige 
herbestemmingingrepen. Grote en complexe ingrepen tot herbestemming vergen 
specifieke kennis en kosten vooral kleinere gemeenten veel tijd, waardoor ze minder 
"happig" zijn op grote/ complexe herbestemmingen. Grotere gemeentes hebben vaak 
meer kennis en ervaring op het gebied tot herbestemming van monumenten en die 
kennis kan de onderhandelingen gemakkelijker maken. Daarnaast is het procesverloop 
van herbestemming sterk afhankelijk van een persoon binnen de gemeente die zich 
hard wil maken voor de herbestemming. Medewerking en inzet van een persoon 
binnen de gemeente kan zorgen voor gemakkelijkere procedures en toezegging(en) 
van de gemeente bij een herbestemmingopgave. 

3. Welke partij(en) ervaart u als het invloedrijkst en is doorslaggevend bij 
(succesvolle) herbestemming? 
De gemeente is het meest van invloed op de herbestemming, omdat een ontwikkelaar 
niet om de medewerking van de gemeente heen kan. De gemeente moet toestemming 
verlenen om te mogen bouwen/ herbestemmen en als die toestemming niet wordt 
verleend mag het project niet worden gerealiseerd. Een gemeente die beschikking 
heeft over mensen die kennis hebben van herbestemming en monumenten kan ervoor 
zorgen dat het herbestemmingproces sneller en gemakkelijker verloopt. Bij 
onvoldoende kennis binnen de gemeente wordt er hulp van externen gezocht wat veel 
tijd kan kosten en de gelegenheden om knopen door te hakken beperkt door geringe 
mogelijkheden tot overleg. 
De invloed van een ontwikkelaar drukt een sterk stempel op een succesvolle 
herbestemming. Herbestemming heeft meestal behoefte aan enthousiaste personen 
die zich willen inzetten voor een nieuwe functie-invulling van een gebouw. 



Ontwikkelaars zijn vaak partijen die kunnen zorgen voor financiële draagkracht en 
kunnen partijen/ personen enthousiast maken voor herbestemming . 

4. Wat zijn volgens u de grootste problemen in het herbestemmingproces (bv 
bepaalde juridische eisen, technische eisen m.b.t. het bouwbesluit, 
verkoopeisen door de eigenaar of mogelijkheden van het bestaande pand)? 
De grootste problemen bij herbestemming zijn risico's die een ontwikkelaar niet kan 
beïnvloeden. Bij een gemeente die niet wil meewerken aan wijziging van het 
bestemmingsplan of een eigenaar die het gebouw niet wil verkopen komt de 
mogelijkheid tot herbestemming te vervallen . 

5. Wat zijn doorslaggevende (eventuele) oplossingen toegepast op de 
problemen uit vraag 4? 
Een ontwikkelaar moet zelf geloven in zijn plan en bij herbestemming mensen kunnen 
overtuigen van een "mooi" project. Draagkracht en enthousiaste mensen die willen 
meewerken aan herbestemming zijn de sleutel tot het realiseren van een succesvolle 
herbestemming. 

6. Welke afweging(en) is het meest van invloed bij de keuze voor een bepaalde 
functie-invulling? 
De balans tussen rendement en risico is het meest van invloed op herbestemming. De 
snelheid waarmee een project kan worden afgestoten aan een andere partij is de 
belangrijkste factor voor een nieuwe functie- invulling, "tijd is geld". Wanneer een 
gerealiseerd project lang leegstaat loopt een ontwikkelaar geld mis en kost het een 
ontwikkelaar geld. Een functie-invulling die veel geld oplevert lijkt aantrekkelijk, maar 
als het project (lang) leegstaat nemen risico's toe en de aantrekkelijkheid van een 
dergelijke functie-invulling af. 

7. Heeft u nog op- en/ of aanmerkingen? 
Procesgang verloopt (in de meeste gevallen) als volgt: 
• Inventariseer of er eventueel herbestemming mogelijk is bij een gebouw (geen 

belemmeringen door bijvoorbeeld onvoldoende creëerbaar daglicht waardoor 
herbestemming niet mogelijk is) . 

• Inventariseer de mogelijkheid naar een haalbare functie-invulling . 
• Inventariseer of er medewerking is van gemeente en eigenaar 

o Wil de gemeente meewerken aan de verschillende procedures 
(bestemmingsplanwijziging en vergunningen)? 

o Is de eigenaar bereid het gebouw te verkopen? 
• Maak partijen die nodig zijn voor de herbestemming van het gebouw enthousiast 
• Vervolg van het project als ieder ander te realiseren vastgoed object. 



Gesprek met dhr. van der Vlist projectleider bij Ceres 
Projecten te Den Haag op 31-01-2008. 

Dhr. van der Vlist is werkzaam bij Ceres projecten als projectleider en betrokken (geweest) bij 
een aantal herbestemmingen. Daarnaast heeft dhr. van der Vlist een adviesbureau op het 
gebied van transformatie/ herbestemming en (afstudeer)onderzoek gedaan naar de 
herbestemming van kerken. 

1. Waarom het besluit over te gaan tot herbestemming van religieus erfgoed 
(bijvoorbeeld rendement, goodwill, uitdaging, enz.)? 
Het is de afweging tussen sloop - nieuwbouw en herbestemming van het gebouw. Het 
is (meestal) gemakkelijker het gebouw te slopen en een nieuw gebouw neer te zetten, 
omdat een ontwikkelaar dan geen belemmeringen ondervindt van het bestaande 
gebouw. Wanneer het niet mag worden gesloopt hetzij door een monumentstatus of 
door randvoorwaarden vanuit de gemeente is herbestemming de beste/ meest voor de 
handliggende optie bij de invulling van een leegstaand gebouw. 

2. Wat is uw ervaring met de houding van "de kerk" en gemeente ten opzichte 
van herbestemming (omgang met kerkelijke structuur en regelingen vanuit 
de gemeente)? 
Rooms-katholieke eigenaar: wil graag een vinger in de pap hebben als het op 
herbestemming aankomt. Een rooms-katholieke eigenaar sluit vaak veel functies uit 
en zien herbestemming eerder als iets negatiefs dan als een manier van conservatie. 
Hierbij wel de kanttekening dat het per bisdom verschillend kan zijn. Soms wil het 
bisdom met de verkoop van hun "vastgoed" geld genereren waardoor zij coulanter zijn 
in de mogelijkheden bij een nieuwe functie-invulling. 
Protestantse eigenaar: is meegaander wanneer het aankomt op herbestemming van 
hun vastgoed. Een nieuwe functie-invulling tot bordeel of moskee wordt als niet 
wenselijk gezien en voor de rest leggen zij geen beperkingen op. 
Gemeente: gemeentes kunnen sterk verschillen, waar de een graag meewerkt aan 
herbestemming kan de ander een negatieve houding hebben. Wanneer de gemeente 
(graag) mee wil werken aan herbestemming kan deze als een soort partner worden 
gezien en zal het herbestemmingproces aanzienlijk worden vergemakkelijkt 
(procedures kunnen soepeler lopen en mogelijkheden tot subsidies vergroten). 

3. Welke partij(en) ervaart u als het invloedrijkst en is doorslaggevend bij 
(succesvolle) herbestemming? 
Een goede herbestemming heeft de medewerking van alle betrokkenen nodig. 
Betrokkenen moeten zich willen inzetten voor behoud van het gebouw, mee willen 
denken bij het oplossen van problemen en concessies willen doen om te komen tot 
behoud van het gebouw. De gemeente is de partij die het meeste van invloed op de 
herbestemming is. Bij herbestemming van religieus erfgoed is het door de leeftijd van 
het gebouw en hoge voorzieningskasten moeilijk om te voldoen aan het bouwbesluit. 
Met medewerking van de gemeente kunnen vrijstellingen worden verleend aan eisen 
uit het bouwbesluit om op die manier het project haalbaar te maken. Daarnaast kan 
de gemeente subsidie(s) verstrekken bij herbestemming. Bij achterstallig onderhoud 
zijn de kosten om het gebouw in goede staat te brengen erg hoog en hiervoor is een 
groot deel van het budget nodig. Hierdoor blijft er niet veel geld over om een nieuwe 
functie-invulling in het bestaande gebouw te creëren. Het toekennen van subsidie(s) 
kan ervoor zorgen dat een project haalbaar wordt en op die manier duurzaam kan 
worden herbestemd. 



4. Wat zijn volgens u de grootste problemen in het herbestemmingproces (bv 
bepaalde juridische eisen, technische eisen mbt het bouwbesluit, 
verkoopeisen door de eigenaar of mogelijkheden van het bestaande pand)? 
Het grootste probleem bij herbestemming van religieus erfgoed is een (financieel) 
haalbaar project realiseren. De haalbaarheid is afhankelijk van de staat van het 
gebouw, mogelijkheden voor een nieuwe functie-invulling, afmetingen van het gebouw 
en de bouwkosten. Een slechte staat van het gebouw heeft hoge renovatiekosten als 
gevolg waardoor minder van het budget overblijft voor de overige kostenposten. Een 
nieuwe functie-invulling bepaalt in grote mate wat het gebouw (aan financiële 
middelen) kan opleveren. Bij het uitsluiten van functies die kunnen zorgen voor een 
rendabele herbestemming is het in de meeste gevallen niet aantrekkelijk, omdat 
herbestemming voor een ontwikkelaar in dat geval niet loont. De afmetingen die het 
gebouw vastleggen bepalen in grote mate de mogelijkheden. In het bijzonder de 
hoogte van het middenschip kan problematisch zijn bij een nieuwe functie-invulling 
door de hoge kosten voor het aanbrengen van extra verdiepingsvloeren. Een gebouw 
dat zich niet leent voor een nieuwe functie-invulling brengt (hoge) bouwkosten met 
zich mee en het is de vraag in hoeverre herbestemming in dat geval aantrekkelijk is. 
Om herbestemming voor een ontwikkelaar aantrekkelijk te houden moet een nieuwe 
functie-invulling ervoor kunnen zorgen dat de kosten niet hoger worden dan de 
opbrengsten. 

5. Wat zijn doorslaggevende (eventuele) oplossingen toegepast op de 
problemen uit vraag 4? 
Een gemeente kan meerdere leegstaande religieuze gebouwen bevatten. Waneer een 
ontwikkelaar samen met de gemeente en eigenaar kan kiezen welk gebouw het meest 
aantrekkelijk is voor herbestemming is een ontwikkelaar niet verbonden aan één 
gebouw en kan de keus voor de meest aantrekkelijke optie worden gemaakt. 
Proberen de bouwkosten omlaag te halen door een andere functie-invulling of een 
ander programma van eisen van een functie-invulling kan leiden tot een rendabel/ 
aantrekkelijk project. Bouwkosten bij herbestemming kunnen sterk worden bepaald 
door de invulling, omdat de ene functie-invulling meer wijzigingen vereist dan de 
andere. Bijvoorbeeld een theaterfunctie vergt vaak minder wijzigingen aan het gebouw 
dan kantoren, waardoor de bouwkosten minder worden. Binnen een type functie
invulling kan een ontwikkelaar veel schuiven. Bijvoorbeeld bij een functie-invulling tot 
woningen liggen bouwkosten voor high-end appartementen vaak hoger dan voor 
studentenhuisvesting. 
Een ontwikkelaar wil een rendabel project neerzetten. De kosten bij herbestemming 
kunnen hoog uitvallen waardoor het niet altijd gemakkelijk is een rendabel project te 
realiseren. Door het verkrijgen van subsidies kunnen de (hoge) stichtingskosten 
worden opgevangen en op die manier zorgen voor een rendabel/ realistisch project. 

6. Welke afweging(en) is het meest van invloed bij de keuze voor een bepaalde 
functie-invulling? 
Een nieuwe functie-invulling wordt bepaald door te kijken naar de vraag vanuit de 
markt op de betreffende locatie. Veel vraag naar een bepaalde functie-invulling geniet 
veelal de voorkeur voor een opvolgende functie-invulling gezien de afzetgarantie. 
Daarnaast moet een opvolgende functie-invulling "gemakkelijk" inpasbaar zijn in het 
bestaande gebouw. Een nieuwe functie-invulling die op het eerste gezicht aantrekkelijk 
lijkt kan door de hoge (verbouw) kosten onaantrekkelijk zijn. 



7. Heeft u nog op- en/ of aanmerkingen? 
Procesverloop bij herbestemming kent een aantal stappen die door Ceres worden 
gehanteerd bij eventuele herbestemming: 

Gebouw analyse 
o Staat van het gebouw (schil en het dak) 
o Hoogtes van het gebouw 
o Daglicht toetreding 
o Heb je een goed gevoel bij het gebouw, kun je er iets mee? 

Bekijk de mogelijkheden voor een nieuwe functie-invulling aan de hand van 
schetsjes. Hoeveel m 2 's kun je realiseren in een gebouw? 
Financiële haalbaarheid? Kosten om achterstallig onderhoud op te vangen, 
kosten voor het realiseren van de nieuwe functie-invulling en aankoopkosten? 
Aankoopkosten worden gebaseerd op het bedrag dat "over" is: Bouwkosten + 
renovatie- opbrengsten = aankoopkosten . 
Is het na de bovenstaande stappen aantrekkelijk om te herbestemmen (go/ no 
go)? 
Project wordt afgewerkt als een reguliere projectontwikkeling. 

Opmerkingen in de richting van het onderzoek: 
Als je een instrument wilt ontwikkelen voor het herbestemmen van religieus erfgoed is 
het belangrijk om de specifieke problemen te geven . Dat een bouwvergunning moet 
worden aangevraagd weet een ontwikkelaar wel, dat je te maken krijgt met 
randvoorwaarden die nieuwe functie-invullingen uitsluiten niet. Waarschuw doormiddel 
van een instrument een ontwikkelaar voor de valkuilen en geef pointers! 

Geef niet allerlei functiemogelijkheden, omdat de meeste niet mogen door eisen vanuit 
de eigenaar of niet rendabel zijn . Een ontwikkelaar weet vaak zelf wel wat wel en niet 
aantrekkelijk is voor de keuze bij een nieuwe functie-invulling, door zijn (lokale) 
marktken nis. 



Bijlage 3: Interviews religieuze eigenaren 



Gesprek met dhr. Verschuren lid Congregatie van de 
Fraters te Tilburg op 26-11-2007. 

De heer Verschuren is betrokken geweest bij nieuwe functie-invullingen van kloosters. 

Wanneer men tot een nieuwe functie-invulling van religieus erfgoed overgaat moet er duidelijk 
onderscheid worden gemaakt tussen herbestemming van kerken en kloosters. Een kerk is 
opgericht voor een eredienst waardoor niet iedere nieuwe invulling gewenst is. Een klooster 
ligt minder gevoelig, maar dat wil niet zeggen dat elke (nieuwe) invulling wordt toegestaan. 
De reden waarom een gebouw wordt afgestoten heeft invloed op de eventuele invulling. 
Onderhoudskosten kunnen van beslissende invloed zijn op de verkoop van een gebouw. Vanuit 
Anancieel oogpunt (meestal door te hoog oplopende onderhoudskosten) kan het wenselijk/ 
noodzakelijk zijn een gebouw af te stoten en zal men eerder een andere functie-invulling wel 
of niet toestaan. Wanneer de financiën hard nodig zijn zal bij verkoop eerder worden gekeken 
naar een commerciële partij/ invulling dan wanneer dit niet het geval is. De voorkeur wordt 
gegeven aan een invulling die overeenkomsten vertoont met de eigen doelstelling en het 
vervullen van een sociaal nut. 

Eigenaren en gebruikers zijn zich over het algemeen bewust van de "waarde" van het gebouw 
en staan positief tegenover behoud. Bij verkoop aan een andere (commerciële) partij moeten 
goede afspraken worden gemaakt zodat er geen afbraak aan de oorspronkelijke identiteit 
wordt gedaan. De heer Verschuren ziet het in de hand nemen van een goede architect van 
cruciaal belang bij herbestemming. Een architect moet goed de waarde in kunnen schatten om 
de oorspronkelijke identiteit te bewaren. Het uiteindelijke besluit tot verkoop wordt genomen 
door het centrale bestuur van de congregatie en in sommige internationale gevallen wordt de 
besluitvorming in Rome (hoofdzetel R.K. kerk) gedaan. Bij het besluit laat het 
congregatiebestuur zich leiden door de gebruiker(s) van het betreffende pand en (externe) 
adviseurs, omdat deze externe adviseurs (meestal) een objectievere kijk hebben op het 
geheel. Een adviseur is een onpartijdig persoon die de eigenaar/ gebruiker bijstaat en 
adviseert met betrekking tot de mogelijkheden voor een volgende functie-invulling, 
(verkoop)waarde en onderhoud van een gebouw. De betrokkenheid van de eigenaar in het 
proces loopt in de meeste gevallen tot aan de verkoop. Het is van groot belang dat de 
condities waaronder het gebouw wordt verkocht goed zijn vastgelegd en dat eigenaar/ 
gebruikers zich kunnen vinden in de toekomstige functie-invulling. Wanneer de eigenaar/ 
gebruiker overgaat tot de verkoop van een gebouw moet dit met een gerust hart kunnen 
plaatsvinden. Wanneer een (potentiële) koper kan aantonen dat hij oog heeft voor het gebouw 
en de "historie" van het gebouw in ere houdt/ brengt kan dit doorslaggevend zijn bij de 
verkoop. 

Belangrijke punten uit het gesprek voor het onderzoek: 
• Procesgang bij verkoop van een klooster: gebruiker of econoom van een congregatie 

wil een gebouw afstoten . Samen met adviseurs wordt gekeken naar mogelijkheden, de 
waarde en wat wenselijk is. Met de koper wordt onderhandeld over de functie-invulling 
en de verkoopwaarde . De congregatie beslist uiteindelijk over het al dan niet verkopen 
van een klooster. 

• Het is belangrijk dat de koper oog heeft voor de waarde en emotionele beleving van 
het gebouw. 

• Adviseurs en architect zijn van groot belang voor de eigenaar van het pand. 
• Dhr. Verschuren denkt dat het aantal leegkomende klooster over zijn top heen is. 



Gesprek met dhr. Janssen Konferentie Nederlandse 
Religieuzen (KNR) te 's-Hertogenbosch op 18-01-2008. 

De heer Moulen Janssen is werkzaam als projectcoördinator bij het KNR te 's-Hertogenbosch. 

Het KNR richt zich op het onderling coördineren van verschillende katholieke religieuze 
instituten in Nederland. Het KNR is opgericht door de gezamenlijke Nederlandse religieuzen en 
gefinancierd doormiddel van een jaarlijkse contributie onder de leden. Een van de 
werkzaamheden van het KNR is advies geven aan kloostereigenaren in Nederland. Nederland 
heeft tot op heden nog 150 bewoonde/ gebruikte kloosters waarvan het merendeel in Brabant 
en Limburg is gevestigd. In tegenstelling tot kerken die worden gestuurd vanuit het bisdom 
zijn kloostereigenaren autonoom in hun beslissingen. Het KNR is een adviesorgaan en stelt 
geen regels op, maar geeft richtlijnen die kunnen worden gehanteerd door kloostereigenaren. 
Afhankelijk van de functie-invulling wordt herbestemming van kloosterpanden gezien als een 
positieve activiteit om een gebouw op die wijze te behouden. Doormiddel van herbestemming 
kunnen kloosterpanden worden geconserveerd en blijft een stukje geschiedenis behouden 
zonder het gebouw klakkeloos te slopen. 

Eigenaar(s) en/ of gebruikers beslissen zelf wanneer zij een kloosterpand willen afstoten. Bij 
een initiatief tot verkoop van een kloosterpand kan het KNR de eigenaar advies en 
ondersteuning geven tot aan de verkoop van het pand. Wanneer het wordt verkocht moeten 
alle zaken betreffende de invulling en opbrengsten van het kloosterpand rond zijn om het 
gebouw met een gerust hart te kunnen verkopen. Het KNR ziet een herbestemming in de 
richting van de kerkelijke doelstelling als positief. Een nieuwe functie-invulling in 
overeenstemming met de doelstelling van de rooms-katholieke kerk bevindt zich in de richting 
van het helpen en nabij zijn van mensen. Voorbeelden bij herbestemming van een klooster die 
als positief worden ervaren doordat deze in de richting van de kerkelijke doelstelling liggen 
zijn: 

Zorgcentra 
Hospies 
Opvang van ex-gedetineerden tot terugkeer in de maatschappij 
Studenten huisvesting (het is om jongeren te helpen en het gaat niet alleen om de 
financiële opbrengsten) 
Functies die taken van de kerk ondersteunen (bijvoorbeeld archieven en cursussen 
voor religieuzen) 

Herbestemming van kloosterpanden moet geen handel worden en niet als hoofddoelstelling 
hebben een zo hoog mogelijke opbrengst generen. Daarnaast wordt het als negatief ervaren 
wanneer een klooster wordt afgebroken, omdat daar toch een stukje geschiedenis en emotie 
aan vast zit. De heer Janssen is het ermee eens dat herbestemming duurzaam moet zijn en 
niet dat een nieuwe functie-invulling na herbestemming gedoemd is te mislukken. Bij 
herbestemming moet een klooster een waardige en "houdbare" functie-invulling krijgen. 

Doordat er geen nieuwe aanwas is van kloosterlingen voorspelt het KNR dat de komende 10 á 
15 jaar het grootste deel van de kloosters zal worden verkocht. Om de verkoop van kloosters 
in goede banen te kunnen leiden zal er een document worden opgesteld om eigenaren bij te 
staan en handvaten te bieden in het verkooptraject van een kloosterpand. Daarnaast wordt 
een databank opgesteld waarin kloosters worden gedocumenteerd. Eigenaren staan vaak niet 
stil bij alle zaken die zich voordoen wanneer een pand wordt verkocht. Het KNR wil ervoor 
zorgen dat er geen overhaaste beslissingen worden genomen waar men achteraf spijt van 
krijgt. Het document moet nog worden opgesteld, maar zal zich onder andere gaan richten op 
voorkeuren bij een nieuwe functie-invulling en op het betrekken van de gemeente bij 
herbestemming van een klooster. Herbestemming moet op de eerste plaats de oude functie in 
ere houden en geen afbraak doen aan de originele religieuze functie-invulling. De gemeente 
wordt betrokken om vast te stellen wat er met het kloosterpand kan/ moet gebeuren wanneer 
de eigenaar besluit over te gaan tot het afstoten van het gebouw. 



Gesprek met dhr. de Rooij Econoom bij het Bisdom van 
Breda op 05-12-2007. 

Dhr. de Rooij is econoom van het Bisdom Breda en betrokken in het zakelijke gedeelte bij 
herbestemming van hun onroerend goed . 

1. Hoe staat u tegenover herbestemming van religieus erfgoed waarin 
onderscheid wordt gemaakt tussen kerken en kloosters? 
Kerk: de hoofddoelstelling is om een kerk met zijn originele functie als zijnde een kerk 
te behouden. Door de originele functie als kerk te behouden blijft het gehele erfgoed 
in tact (gebouw + inventaris), iets dat bij herbestemming nooit het geval is. 
Klooster: voor kloosters is er dezelfde doelstelling en wordt gestreefd naar behoud van 
de originele invulling . Echter heeft het bisdom geen bemoeienis met 
kloostereigenaren, omdat deze in principe autonoom in hun beslissingen zijn. Er zijn 
zogenaamde pauselijke congregaties en bisdommelijke congregaties. De 
bisdommelijke congregaties moeten toestemming hebben bij verkoop van de 
plaatselijke bisschop; de pauselijke dus van Rome . 

De inventaris + het gebouw maken het monument. Herbestemming van religieus 
erfgoed heeft vaak als gevolg dat de inventaris en zelfs het uiterlijk worden gewijzigd, 
waardoor je het (originele) monument gaat veranderen. Dhr. de Rooij geeft aan dat 
het immers een monument is geworden door uitstraling en invulling als kerk . Wanneer 
religieus erfgoed wordt herbestemd worden wijzigingen aangebracht aan de originele 
staat en is het monument niet meer compleet. Als het monument niet meer compleet 
is doe je tekort aan de status als monument. 

2. Als de situatie zich voordoet dat een gebouw leeg komt te staan, wat zou u 
dan willen voorstellen om de leegstand op te lossen/ tegen te gaan? 
Voorstellen voor het oplossen van leegstand zijn het geven van richtlijnen aan 
oplossingen bij leegstand. Een voorbeeld van een dergelijke richtlijn is de uitgave: 
"Kerkgebouwen en de voortgang van het pastoraat" dat mede door dhr. de Rooij is 
opgesteld. De uitgave is een handreiking geschreven voor pastors, parochiebesturen 
en Interparochiële Verenigingen om een beleid te bepalen ten aanzien van "hun" 
kerkgebouwen. 

3. Welke mogelijkheden - bij verkoop - van een kerk of klooster ziet u als reële 
optie en kunt u voorbeelden geven van een dergelijk reële optie? 
Een nieuwe invulling van een kerk moet overeenkomen met de doelstellingen van het 
Bisdom. In principe wordt alleen verkocht aan een lid van de Raad van kerken en bij 
een andere dan kerkelijke invulling moet dit in overleg met het bisdom. Een nieuwe 
functie-invulling in de richting van gebruik dat ten goede komt aan de gemeenschap of 
het vervullen van een sociaal nut zijn uitgangspunten bij een andere invulling. 
Voorbeelden van dergelijke invullingen zijn een bibliotheek, kinderdagverblijf of 
woonzorginstellingen . 

De meest ideale oplossing is het behouden van de eredienst in combinatie met een 
invulling die inkomsten genereert om de kosten voor de instandhouding en exploitatie 
te dekken. 

4. Wie neemt het uiteindelijke besluit een kerk "af te stoten" en wie zijn hierbij 
van invloed? 
Betrokkenen uit de omgeving overleggen samen met de (lokale) parochie over het 
eventueel sluiten van een kerk. Het uiteindelijke besluit om een kerk te onttrekken 
aan zijn functie wordt door de Bisschop genomen . Het zakelijke gedeelte bij het 
afstoten van een kerk gebeurt door de econoom van het Bisdom en deze stelt 
bijvoorbeeld de verkoopovereenkomst op (als voorbeeld op het einde van dit stuk 



bijgevoegd). Alleen wanneer de kerk wordt afgestoten aan een lid van de landelijke 
Raad van Kerken is er geen bezwaar tegen verkoop. Verkoop aan andere dan leden 
van de landelijke Raad van Kerken geschieden via een (dwingende) 
verkoopovereenkomst . 

Het Bisdom streeft altijd naar het behoud van één centrale kerk . De eerste optie is het 
behouden van de kerk zodat in de toekomst het gebouw altijd als kerk kan worden 
teruggenomen . Dhr. de Rooij geeft aan dat sluiten van een kerk een dubbel verlies 
heeft, aan de ene kant ben je het gebouw kwijt en aan de andere kant verlies je 
gelovigen, omdat de aanhang verbonden is aan een bepaalde kerk . 

5. Wat zijn redenen een gebouw wel of niet te ontwijden? 
Hoge onderhoudskosten zijn de voornaamste reden om een gebouw te ontwijden. Een 
andere reden om een gebouw niet te behouden in de portefeuille is wanneer de 
betrokkenheid vanuit de gemeenschap te ver is teruggelopen en het niet meer 
"realistisch" wordt beschouwd het te behouden. 

6. Hoe wordt bij een eventuele verkoop de verkoopwaarde vastgesteld? 
Bij verkoop wordt de economische waarde bepaald door de nieuwe functie-invulling. 
Het Bisdom is zich bewust van de vaak gunstige locaties waarop religieus erfgoed zich 
bevindt. Een invulling als luxe appartement levert vaak meer op dan een sociale 
invulling . Bij een sociale invulling wordt vanwege de geringere opbrengsten eerder 
gekozen het voor een symbolisch bedrag te verkopen. Bij een functie-invulling die (in 
vergelijking) een hoog rendement heeft zal het verkoopbedrag marktconform zijn en 
worden gebaseerd op verwachte opbrengsten. 

7. In hoeverre en tot welke fase in het proces wilt/ bent u betrokken, waneer 
een van uw gebouwen wordt herbestemd? 
Het Bisdom is in het herbestemmingproces betrokken tot aan de verkoop van het 
gebouw. Alle afspraken/ eisen moeten dusdanig juridisch zijn vastgelegd dat daarna 
geen misverstanden ontstaan en het met een gerust hart kan worden verkocht. 

8. Heeft u nog op- en of aanmerkingen? 
Een kritische noot wordt gegeven in de richting van een aanduiding als monument. Bij 
een aanstelling als monument wordt de eigenaar geacht het te onderhouden waarbij 
(hoge) kosten moeten worden gemaakt om de kwaliteit van het gebouw te 
waarborgen. De overheid wil immers dat het monument wordt onderhouden en het is 
opmerkelijk dat de overheid de eigenaar niet tegemoetkomt met financiële steun. 
Eigenaars moeten nu vaak "smeken" om geld voor iets waar zij niet om hebben 
gevraagd en als er de toekenning van financiële middelen is gaat dit alleen maar op bij 
een beperkt aantal gevallen. 

Een tweede punt van dhr. de Rooij is de misvatting vanuit de overheid dat het Bisdom 
niet zorgvuldig omgaat met haar gebouwen. Dhr. de Rooij geeft aan dat het Bisdom 
wel degelijk betrokken is bij hun gebouwen, maar dat door hoge kosten het behoud 
problematisch is. 



Tekst kettingbeding oo te nemen in verkoopovereenkomst 
betreffende kerkelijke gebouwen. 

Lid 1 
Koper verklaart aan verkoper zich te verplichten, welke verkoper aanvaardt, het registergoed 
niet in zijn geheel noch voor een gedeelte te bestemmen/ gebruiken/ in gebruik te geven voor 
de volgende doeleinden : 

Het uitoefenen van een horecabedrijf behoudens het hotel- en restaurantbedrijf; en 
• Activiteiten uit te oefenen welke strijdig zijn met case quo verworpen worden door de 

Rooms-katholieke leer en die van het Bisdom van Breda in het bijzonder. (daaronder 
mede begrepen, maar niet uitsluitend, activiteiten die vanwege het onzedelijke of 
onwettige karakter niet worden geduld) 

Lid 2 
Koper verklaart aan verkoper zicht te verplichten, welke verkoper aanvaardt, het registergoed 
niet in zijn geheel noch voor een gedeelte te bestemmen/ gebruiken/ in gebruik te geven voor 
godsdienstige c.q. levenbeschouwelijke doeleinden in het algemeen of de liturgie in het 
bijzonder, dan na verkregen schriftelijk ontheffing door de bisschop van Breda. 

Lid 3 
Koper en verkoper verklaren bij deze de onder de leden 1,2 en 4 van dit artikel vermelde 
verplichtingen te vestigen als bedingen met kwalitatieve werking als bedoeld in artikel 252 van 
boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 

Lid 4 
Koper is verplicht en verbindt zich jegens verkoper, die dit voor zich aanvaardt, de onder de 
leden 1,2 en 3 van dit artikel omschreven verplichtingen bij overdracht in eigendom van het 
geheel of een gedeelte ervan, alsmede bij verlening daarop van enig obligatoir en I of zakelijk 
of beperkte genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar of gebruiker of zakelijk of beperkt 
gerechtigde ten behoeve van de verkoop op te leggen, die verplichtingen ten behoeve van 
deze aan te nemen en, die verplichtingen als genoemd in dit artikel in verband daarmede, of 
beperkt genctsrecht woordelijk op te nemen ten behoeve van verkoper, met de bevoegdheid 
van de verkoper nakoming en/ of eventueel geleden schade en/ of boete van verkoper en/ of 
zijn rechtsopvolger(s) te vorderen. De opeisbare boete, welke zonder rechtelijke tussenkomst 
opeisbaar is, is gelijk aan de koopsom van het onroerend goed. Dit onverlet vordering van de 
geleden schade. 

OPMERKING: 
In de toekomst zullen er uitbreiding in de verkoopovereenkomst worden opgenomen in de 
richting van het beschermen van de inventaris. 

Bijvoorbeeld: dat de biechtstoel niet oneervol wordt gebruikt wanneer deze achterblijft bij de 
verkoop van een kerk. 



Bijlage 4: Interview gemeente 's-Hertogenbosch 



Gesprek met dhr. Waarts afdeling Bouwzaken gemeente 
's-Hertogenbosch 29-01-2008. 

De heer Waarts is werkzaam bij de afdeling bouwzaken van de gemeente 's-Hertogenbosch en 
betrokken (geweest) bij herbestemming van monumenten waaronder religieus erfgoed . 

Bij herbestemming van een monument moet er onderscheid worden gemaakt tussen een 
gemeentelijk- en Rijksmonument. De gemeente wijst zelf aan welke gebouwen in aanmerking 
komen voor een status als gemeentelijk monument en is autonoom in beslissingen ten aanzien 
van wijzigingen die zijn toegestaan aan een gemeentelijk monument. In de monumentstatus 
is vastgelegd op welke onderdelen van het bouwwerk de bescherming is vastgesteld, met 
andere woorden: "door welke onderdelen is het een monument". Voorheen werden 
beslissingen met betrekking tot het wijzingen van een Rijksmonument genomen door de 
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Tegenwoordig geven zij 
advies richting de gemeente, waarna de gemeente uiteindelijk de beslissingen neemt over een 
mogelijke toewijzingen tot het veranderen/ herbestemmen van een Rijksmonument . In geval 
van herbestemming is de initiatiefnemer verplicht bij de gemeente voor aanvang van de 
bouwwerkzaamheden een bouwvergunning aan te vragen . Bij het verlenen van een 
bouwvergunning wordt gekeken naar het bouwbesluit, bestemmingsplan, gemeentelijke 
bouwverordeningen en welstand. Daarnaast kunnen er nog aanvullende vergunningen worden 
toegevoegd bij de aanvraag van een bouwvergunning (bijvoorbeeld een sloopvergunning of 
gebruiksvergunning) . De gemeente 's-Hertogenbosch gebruikt bij beoordeling van de 
benodigde vergunningen niet een checklist, maar bekijkt iedere bouwaanvraag afzonderlijk. In 
de toekomst komt hier verandering in. Een wetsvoorstel voor veranderingen in de 
aanvraagprocedure is doormiddel van de WABO wet aangenomen met een geplande intrede op 
1 januari 2009 . De WABO wet is een omgevingsvergunning waarbij een aanvrager volstaat 
met één aanvraag die alles omvat om te mogen bouwen. 

Bij aanvraag van een bouwvergunning kunnen gebouwen afhankelijk van de houding van de 
gemeente in aanmerking komen voor vrijstelling van gestelde eisen in het bouwbesluit. Op 
basis van de gelijkwaardigheidbepaling kan een gebouw of een gedeelte daarvan worden 
vrijgesteld van bepaalde eisen in het bouwbesluit. Hierbij moet de aanvrager aantonen dat de 
"nieuwe" situatie voldoet aan de strekking gesteld in het bouwbesluit . Een gebied waar de 
gemeente geen water bij de wijn doet is (brand)veiligheid . Vrijstelling op veiligheid wordt niet 
gegeven, omdat de gemeente hiermee mensenlevens in gevaar kan brengen . Voor 
monumenten gelden geen speciale regels of voorkeursbehandelingen. Bouwen is immers 
bouwen het verschil bij religieus erfgoed is dat het nu (in veel gevallen) een monument is . 

Gemeente 's-Hertogenbosch geeft aan dat zij het als prettig ervaren wanneer zij in het 
voortraject van de herbestemming in het proces worden betrokken. Tegenwoordig komen veel 
ontwikkelaars pas in de laatste stadia van het project (samen met hun advocaat) bij de 
gemeente en proberen het er snel door heen te drukken, wat als onplezierig wordt gezien. Een 
ontwikkelaar kan in het voortraject samen met de gemeente (voornamelijk de bouwhistoricus) 
vaststellen welke delen van het gebouw behouden moeten blijven en welke delen gewijzigd 
mogen/ kunnen worden. 



Bijlage 5: Brief wijziging kraak 



Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 

Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

Uitvoering van de motie nr. 86 van de leden Hermans en Veenendaal over het 
terugdringen van kraken 

Datum Kenmerk 

DBO 2006240158 

Geachte Voorzitter. 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

Directoraat-Generaal Wonen 

Directie Beleidsontwikkeling 

Cluster Stedelijke Vernieuwing 

Rijnstraat 8 

Postbus 30941 

2500 GX Den Haag 

Interne postcode 220 

Telefoon 070 3392546 

Fax 070 3391255 

www.vrom.nl 

De motie van de leden Hermans en Veenendaal over het terugdringen van kraken (Kamerstukken 11 

2005/06, 30 300 XI, nr. 86) en de motie van de leden Sterk c.s. inzake kraken en leegstand (Kamerstukken 

11 2004/05, 29 800 XI, nr. 51) zijn door uw Kamer aangenomen. In deze brief berichten wij u over de 

uitvoering van beide moties. 

In het debat over de VROM-begroting is reeds aangegeven dat het Kabinet het kraken verder tegen wil 

gaan. Wij hebben bezien wat er, naast de reeds bestaande mogelijkheden om kraken aan te pakken, 

gedaan kan worden ter aanvulling en verbetering van de integrale aanpak van kraken. Daarbij hebben wij 

twee randvoorwaarden geformuleerd. Ten eerste mag het effect niet zijn dat de leegstand van onroerende 

zaken door de nieuwe maatregelen toeneemt. Immers de buurten en wijken waar die zaken staan, zijn met 

langdurige leegstand niet gediend. Ten tweede mag een scherpere aanpak niet leiden tot een ongewenste 

extra belasting van het justitieel apparaat. Binnen deze randvoorwaarden zijn wij vervolgens tot de 

volgende beleidslijn gekomen. 

Uitgangspunt is dat eigenaren van vastgoed alles in het werk moeten stellen om kraken te voorkomen. Dat 

kan door tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet of door de inzet van antikraakwachten. De 

maximale termijn voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet is per 15 april 2005 uitgebreid van 

drie naar vijf jaar. Hiermee wordt langdurige leegstand voorkomen. Uiteraard kan niet in alle gevallen 

kortdurende leegstand voorkomen worden. Mocht tijdens deze kortdurende leegstand het vastgoed 

gekraakt worden, dan staan de eigenaar nog bestuursrechtelijke maatregelen ter beschikking om het 

kraken te beëindigen. Echter in deze gevallen staat ook de stafrechtelijke weg open. 

Hiertoe zullen wij een voorstel doen tot wijziging van artikel 429 sexies van het Wetboek van Strafrecht. 

Dat wetsartikel stelt kraken thans strafbaar gedurende de eerste twaalf maanden van de leegstand. De 

wijziging zal inhouden dat de strafbaarheid van kraken niet langer van de periode van de leegstand 

afhankelijk wordt gesteld. Kraken wordt daardoor strafbaar ongeacht hoe lang het gekraakte pand leeg 



stond . Het Openbaar Ministerie zal voorzien in een Aanwijzing kraken. In deze Aanwijzing zal een aantal 

wegingsfactoren worden opgenomen aan de hand waarvan de Officier van Justitie kan bepalen of 

strafrechtelijke aanpak van de krakers opportuun is. Voorbeelden van dergelijke wegingsfactoren zijn: 

maatregelen die de eigenaar heeft genomen om kraken te voorkomen, de periode die is verstreken tussen 

het begin van leegstand en het begin van het kraken en de lengte van de periode tussen het begin van het 

kraken en het moment waarop de eigenaar van het pand om maatregelen heeft gevraagd . 

Het voorstel tot wijziging van de strafbaarstelling van kraken zal in een thans in voorbereiding genomen 

wetsvoorstel worden meegenomen. Een concept van dat wetsvoorstel wordt naar verwachting rond de 

zomer in consultatie gegeven. 

Verder willen wij u wijzen op een suggestie van leden van de Eerste Kamer die de wijziging van de 

Woningwet (Kamerstukken I, 2005/06, 29 392, 8, blz. 4) die recent is voorgelegd aan het parlement, zien 

als mogelijkheid om kraken van bedrijfspanden in de toekomst nader aan te pakken. Voor alle duidelijkheid 

merken wij op dat kraken niet bij of krachtens de Woningwet verboden is . Het is echter goed denkbaar dat 

kraken wel samengaat met overtredingen van de bouwregelgeving of het bestemmingsplan. Daar kan 

vanzelfsprekend handhavend tegen worden opgetreden door gemeenten met het generieke 

bestuursrechtelijke handhavingsinstrumentarium dat hen ter beschikking staat (bijv. dwangsom, 

bestuursdwang) . Als het gaat om overtredingen van bijvoorbeeld de bouwverordening of het Bouwbesluit 

2003 kan daartegen dankzij de wijziging in de Woningwet sneller en effectiever worden opgetreden. Het 

wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet ligt momenteel bij de Eerste Kamer en zal, indien het tot wet 

wordt verheven, naar verwachting in werking treden per 1 januari 2007. 

Wij zullen, wanneer de voorgenomen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke wijzigingen zijn doorgevoerd, 

beginnen aan een voorlichtingscampagne voor eigenaren van onroerend goed. In deze campagne zal de 

nadruk liggen op voorlichting over preventie van kraken en het tegengaan van leegstand. Daarnaast zal 

worden ingegaan op de bestuursrechtelijke maatregelen die eigenaren zelf in gang kunnen zetten om het 

kraken van hun eigendom te beëindigen. Als sluitstuk van al deze mogelijkheden zal verwezen worden 

naar de strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht en naar de Aanwijzing van het Openbaar Ministerie 
hierbij . 

Met het geheel van de hierboven geschetste aanpak wordt het kraken verder teruggedrongen. Verder 

wordt door deze aanpak een ongewenste extra belasting van het justitieel apparaat voorkomen. 

De G4 hebben via wethouder Norder van Den Haag hun zorg geuit dat een algehele strafbaarstelling van 

kraken de leegstand van woningen en gebouwen mogelijk kan bevorderen. Deze zorg delen wij niet. Kern 

van de zaak is dat het strafrecht het sluitstuk van het antikraak beleid is, niet de start. Dus is het van groot 

belang dat de eigenaar van de onroerende zaak maatregelen moet hebben getroffen om kraken te 

voorkomen, omdat anders de Officier van Justitie niet in actie zal komen. De beste manier hiervoor is 

(tijdelijke) bewoning of antikraakwacht. Wij verwachten dat het aldus vormgegeven beleid juist leegstand 
zal tegengaan. 

Uiteraard zal het effect van de hierboven geschetste aanpak worden gemonitord . Uw Kamer zal bij 
gelegenheid hierover worden ingelicht. 

Hoogachtend, 

de Minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 

Sybilla M. Dekker 
Ministerie van VROM DBO 2006240158 

de Minister van Justitie, 

J.P.H. Donner 
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