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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten uit het cultuur historische 
onderzoek naar de Sint Vituskerk, het advies van de 
monumentencommissie, de inspraakreacties van buurtvereniging Erica en 
erfgoedvereniging Heemschut en de onderzoeksresultaten naar een 
herontwikkeling van de locatie, waarbij een deel van het kerkgebouw wordt 
behouden. 
2. Alle belangen afwegende te besluiten de Sint Vitus kerk niet aan te 
wijzen als gemeentelijk monument.  
3. De eigenaar van de kerk, de commissie Fysiek Domein, 
erfgoedvereniging Heemschut en buurtvereniging Erica te informeren over 
uw besluit. 
  

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   



Aanleiding Aanleiding algemeen  
In opdracht van de gemeente Huizen heeft adviesbureau Kerk&Co een 
Kerkenvisie opgesteld. Als aanvullende opdracht is daarbij meegenomen 
het opstellen van een cultuurhistorische (CH) QuickScan voor alle bezochte 
gebedshuizen. Als bijlage bij de vastgestelde Kerkenvisie heeft Kerk&Co 
het resultaat van de Quickscan beschreven: vijf kerken in Huizen hebben 
een hogere CH-waarde. Daarnaast is er het Rijksmonument de Oude Kerk. 
De vijf kerken zijn in opdracht van de gemeente Huizen nader onderzocht 
en beschreven door de externe adviseurs Clarijs en Van der Hoeve. De 
onderzoeksresultaten zijn eerst gedeeld met de kerkbesturen en vervolgens 
voor advies voorgelegd aan de monumentencommissie. Voor elk van de vijf 
kerken wordt de belangenafweging voor een eventuele 
monumentaanwijzing opgesteld en ter besluitvorming aan uw college 
voorgelegd. 
 
Dit advies betreft de Sint Vituskerk aan de Hooghuizenweg 36 te Huizen, 
kadastraal bekend HZN00B3690. 
 
Aanleiding specifiek  
In mei 2022 worden raadsvragen gesteld door PvdA en CU over de plannen 
voor de Vituskerk.  
In mei 2022 worden commissievragen gesteld door de SGP met betrekking 
tot ontwikkelingen bij de Huizer Kerken.  
En in mei 2022 verzoekt Erfgoedvereniging Heemschut aan uw college en 
de raad om de Vituskerk te behouden en aan te wijzen als gemeentelijk 
monument.  
 
Op 1 juni 2022 heeft uw college besloten:  
1. De vragen van de SGP fractie door middel van een brief te 
beantwoorden.  
2. De cultuurhistorische waarden van de Vituskerk nader te laten 
onderzoeken.  
3. De commissie FD zich te laten uitspreken over de wenselijkheid van de 
aanwijzing als gemeentelijk monument van een vijftal kerken.  
N.B. wethouder Boom heeft dit gesprek gevoerd en toegezegd de raad te 
informeren over de collegebesluiten aangaande dit onderwerp.  
In de commissie FD van 7 september beantwoordt wethouder Van Werven 
de vraag over de implementatie van de Kerkenvisie middels een 
mededeling.  
 
Op 28 november heeft buurtvereniging Erica uw college en de raad 
schriftelijk en gemotiveerd verzocht de St. Vituskerk aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. De buurtvereniging is het eens met de conclusies 
uit het onderzoek van Van der Hoeve en neemt stelling tegen het advies 
van de monumentencommissie. 
De buurtvereniging heeft meerdere keren over dit onderwerp ingesproken 
bij de commissie Fysiek Domein, de laatste keer op 25 januari. Op verzoek 
van de PvdA fractie is de Ericabrief toen behandeld. Ook de parochie heeft 
ingesproken bij de commissie Fysiek Domein, o.m. op 25 januari. De 
vertegenwoordiger van de parochie benadrukt daarbij de problemen die er 
zijn bij behoud van de St. Vituskerk en hoe de opbrengst van deze locatie 
ten goede kan komen aan de erediensten in de Thomaskerk. 
 
Op 29 november heeft uw college besloten:  
Het college houdt het voorstel aan en wil een tussenstap zetten waarbij een 
variant op alternatief 3 wordt onderzocht op onze kosten. Uitgangspunt 
hierbij is dat dezelfde opbrengst voor de parochie wordt gerealiseerd. Het 



uitgangspunt een derde, een derde, een derde wordt dan losgelaten. Wordt 
hier niet aan voldaan dan zal de kerk niet als gemeentelijk monument 
worden aangewezen. 
Dit onderzoek is uitgevoerd en onderdeel van het voorliggende voorstel. 

   
   

Kaders De Verordening fysieke leefomgeving en de Erfgoedwet. 

   
   

Doel/beoogd effect Het maken van een belangenafweging tussen enerzijds het behoud van het 
Huizer erfgoed en anderzijds het belang van de eigenaar van het 
kerkgebouw. Daarbij worden de inspraakreacties voor behoud van de kerk 
van Heemschut en van buurtvereniging Erica meegewogen. Het college 
heeft onderzoek laten doen naar de cultuurhistorische waarden van de 
kerk, het college heeft de monumentencommissie om advies gevraagd en 
het college heeft een ontwikkeling waarbij een deel van kerk wordt 
behouden laten onderzoeken. Ook deze resultaten worden meegewogen. 

   
   

Argumenten Het belang van het behoud van het Huizer erfgoed  
Erfgoed is niet alleen belangrijk voor een besef van ons verleden, maar 
geeft ook betekenis aan de samenleving van nu en onze toekomst. Een 
monumentaal gebouw voegt waarde toe aan haar omgeving en de beleving 
daarvan door omwonenden en bezoekers. 
In Huizen kan de Sint Vituskerk daaraan bijdragen. Erfgoedvereniging 
Heemschut en buurtvereniging Erica verzoeken gemotiveerd om de kerk 
aan te wijzen als gemeentelijk monument. De adviseurs Van der Hoeve en 
Clarijs beschrijven nauwkeurig de aangetroffen cultuurhistorische waarden. 
De monumentcommissie relativeert de aangetroffen CH-waarden en 
adviseert het kerkgebouw niet aan te wijzen als monument. Buurtvereniging 
Erica verzet zich schriftelijk tegen dit advies en verzoekt uw college het 
kerkgebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument.  
 
Het belang van de eigenaar van de kerk  
Het parochiebestuur heeft haar intentie om de locatie van de Sint Vituskerk 
te herontwikkelen geuit bij de gemeente, de commissie FD (inspraak juni 
2022 en januari 2023) en afgestemd met omwonenden. Door de afname 
van het aantal parochianen, heeft het bestuur de Thomaskerk gekozen ter 
voortzetting van de erediensten en kerkelijke activiteiten. De Sint Vituskerk 
is al in 2018 onttrokken aan de Rooms-katholieke eredienst en wordt 
verhuurd aan de hervormede pionierskerk "De Brug". Het kerkgebouw is bij 
maatschappelijk gebruik niet rendabel te exploiteren zo stelt het 
parochiebestuur. Het bestuur kan de Sint Vituskerk niet in standhouden en 
heeft continue inkomsten nodig voor de instandhouding van de 
Thomaskerk. Deze inkomsten wenst het bestuur te krijgen vanuit 
nieuwbouw appartementen (deels verhuur, deels verkoop) op de locatie van 
de Sint Vituskerk, het gaat dan concreet om 15 appartementen in 3 
bouwlagen.  
 
Weging van de belangen  
Zou uw college besluiten tot monumentaanwijzing, of een voorbescherming 
als monument, dan geldt een kostbare instandhoudingsplicht voor het 
kerkgebouw en komt de continuïteit van de erediensten in de Thomaskerk 
in het geding. Is de CH-waarde van de Sint Vituskerk zo hoog, dat een 



dergelijk besluit te verantwoorden is? Nee, het advies van de 
monumentencommissie relativeert de aangetroffen waarden (bijlage). Dat 
heeft o.m. te maken met de eenvoudige architectuur, de verscholen ligging 
in de wijk en geringe zeldzaamheid. Daarbij is de kerk gebouwd als een 
tijdelijke noodkerk, niet bedoeld voor een lange instandhouding. De Rooms-
katholieke erediensten zijn al sinds 2018 beëindigd en de bijbehorende 
beelden en symbolen verwijderd. 
 
Onderzoek naar herontwikkeling met behoud  
Op 29 november heeft uw college besloten tot nader onderzoek van een 
herontwikkeling. Hierbij wordt een belangrijk deel van het kerkgebouw in 
standgehouden en herontwikkeld, aan de vrijkomende ruimte op het perceel 
worden nieuwbouw appartementen toegevoegd. Uw college heeft besloten 
dat de opbrengsten voor de parochie daarbij vergelijkbaar moeten zijn met 
totaalsloop. De architectuur van de herontwikkeling, waarbij de nieuwbouw 
wordt afgestemd op het te handhaven deel van de kerk, is verzorgd Koop & 
partners architecten. De berekeningen van de grondopbrengsten zijn 
uitgevoerd door bureau Cushman & Wakefield. 
 
Het ontwerp van Koop treft u aan in bijgaande verbeeldingen. Het 
ontwerp, waarbij bestaand en nieuw goed op elkaar zijn afgestemd en een 
relevant en beeldbepalend deel van de kerk wordt behouden, is goed op de 
afdeling ontvangen. Opgemerkt wordt dat in het ontwerp 7 meter breedte is 
toegevoegd om voldoende ruimt te vinden voor de appartementen, zo kan 
de bouwhoogte beperkt blijven tot de huidige bouwhoogte van het 
kerkgebouw. 
 
De financiële waardering opgesteld door Cushman & Wakefield betreft 
een viertal scenario's.  
Scenario 1: een deel van de kerk blijft behouden en er worden nieuwe 
appartementen toegevoegd. Dit is rekenmodel “RN, grote footprint”. 
Scenario 2: een deel van de kerk blijft behouden en er worden nieuwe 
appartementen toegevoegd, waarbij er 7 meter breedte van de totale 
bouwmassa is afgegaan ten opzichte van het eerste renovatieplan. Dit is 
rekenmodel “RN, bestaande footprint”. 
Scenario 3: volledige sloop van de kerk, waarna de grond wordt uitgegeven 
voor nieuwbouw appartementen (een derde sociaal, een derde middenhuur 
en een derde vrije sector). Dit is rekenmodel “NB, met sociaal”. 
Scenario 4: volledige sloop van de kerk, waarna de grond wordt uitgegeven 
voor nieuwbouw appartementen (ZONDER sociaal, een derde middenhuur 
en een derde vrije sector). Dit is rekenmodel “NB, zonder sociaal”. Er wordt 
in dit scenario financieel gecompenseerd voor het afwijken van de een 
derde sociaal regeling. 
 
Gelet op de bescherming van het belang van de eigenaar worden de 
financiële uitkomsteen van het onderzoek opgenomen in een vertrouwelijke 
bijlage bij dit besluit. 
 
Conclusie: scenario 4 geeft de hoogste opbrengst. Bij behoud van een deel 
van het kerkgebouw met herontwikkeling kan niet worden voldaan aan het 
uitgangspunt van gelijke opbrengst in uw besluit van 29 november.  
 
Advies:  uw college heeft op 29 november besloten dat een gelijke 
opbrengst voorwaarde is voor monumentaanwijzing, uit het in uw opdracht 
uitgevoerde onderzoek blijkt dat daaraan niet wordt voldaan. De belangen 
en meningen van verschillende partijen zijn afgewogen. De 
monumentencommissie heeft negatief geadviseerd over 



monumentaanwijzing. Het advies is om de Sint Vituskerk niet aan te wijzen 
als gemeentelijk monument. 
  

   
   

Kanttekeningen Kanttekeningen zijn uitgewerkt onder alternatieven. 

   
   

Alternatieven De volgende alternatieven zijn op 29 november aan u voorgelegd: 
 
1. De Sint Vituskerk aan te wijzen als gemeentelijk monument.  
Voordelen: de door Van der Hoeve beschreven cultuurhistorische waarden 
worden beschermd. U komt tegemoet aan het verzoek van Heemschut en 
het verzoek van de buurtvereniging. 
Nadelen: in een duurzaam gebruik van het kerkelijk monument wordt niet 
voorzien door de eigenaar. Het parochiebestuur geeft aan onvoldoende 
inkomsten te kunnen genereren uit deze locatie, wat ten koste gaat van de 
Thomaskerk. En er geldt een instandhoudingsplicht, met hoge kosten voor 
verduurzaming, waarvoor de parochie aangeeft geen middelen te hebben. 
En u wijkt af van het advies van de monumentencommissie, het advies 
luidt: geen aanwijzing als monument. 
 
2. De kerk een voorbescherming geven als bedoeld in de Verordening 
fysieke leefomgeving.  
Voordelen: een voorbescherming houdt sloop tegen. Er is tijd voor nog 
meer onderzoek. 
Nadelen: uw college heeft op 29 november besloten tot nader onderzoek 
van een alternatief 3 (hieronder). Dit onderzoek is uitgevoerd. Een 
voorbescherming met opnieuw een onderzoeksopdracht ligt niet in lijn met 
uw genoemd besluit. 
 
3. Een kleinschalig nieuwbouwplan waarbij een deel van de kerk blijft staan, 
gecombineerd met een klein aantal nieuwbouw appartementen.  
Voordelen: een deel van het kerkgebouw blijft bestaan, waardoor de 
herinnering levend blijft. De nieuwbouw is architectonisch daarop goed 
afgestemd, dit geeft een aantrekkelijk resultaat. Het is een compromis 
tussen volledig behoud en volledige sloop. 
Nadelen: de rekenresultaten van Cushman & Wakefield geven aan dat de 
grondopbrengst in dit geval beduidend lager is dan bij volledige sloop. Uw 
college heeft op 29 november besloten dat een gelijke opbrengst 
voorwaarde is voor monumentaanwijzing, daaraan wordt niet voldaan. 

   
   

Financiën N.v.t. 

   
   

Participatie Omwonenden hebben aangegeven de huidige situatie van een kerkgebouw 
met tuinaanleg en bomen te prefereren op een appartementengebouw van 
drie bouwlagen. Bij de stedenbouwkundige inpassing van een eventueel 
nieuwbouwplan zullen de omwonenden betrokken worden. Daarnaast zijn 
er de inspraakmogelijkheden bij de procedure voor een 
Omgevingsvergunning. 
De vertegenwoordiger van de Vrienden van het Oude Dorp kan zich 



voorstellen dat de Vituskerk van minder CH-belang is dan de andere 
onderzochte kerken. 
Erfgoedvereniging Heemschut verzoekt de St. Vituskerk aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. 

   
   

Communicatie Uw besluit ter kennisgeving brengen aan de eigenaar van het kerkgebouw, 
de commissie Fysiek Domein, de buurtvereniging Erica (middels bijgaande 
brief) en erfgoedvereniging Heemschut.  

   
   

Uitvoering en evaluatie NVT 

   
   

Geheimhouding Het voorstel, later het besluit, is openbaar. Niet alle bijlagen zijn 
openbaar.  
Gelet op de bescherming van de privacy c.q. het belang van het 
kerkbestuur worden de financiële uitkomsten van het onderzoek door 
Cushman en Wakefield bestempeld als niet openbaar. De overige bijlagen 
zijn wel openbaar. 
Geheimhouding is niet van toepassing. 

   
   

Mede geadviseerd door Omgeving / stedenbouw 

   
   

Bijlagen Onderzoeksresultaten Van der Hoeve 
Advies monumentencommissie 
Brieven van erfgoedvereniging Heemschut en van buurtvereniging Erica 
Onderzoeksresultaten Cushman & Wakefield (vertrouwelijk)  
Ontwerpen van architect Koop 
  

 




