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College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen 

 

Huizen, 16 mei 2022 

Betreft: Commissievragen ‘Ontwikkelingen met betrekking tot Huizer kerkgebouwen’ 

Geacht college, 

In januari 2022 verscheen de Kerkenvisie van Huizen. Wij waren daar als SGP blij mee. Het was het 

wachten waard vonden wij. Een gedegen en breed gedragen onderzoek. Het was bij verschijning van 

deze publicatie zo leek het tenminste zeer actueel. Zo was de erfpacht van ’t Visnet aan De 

Ruyterstraat al meegenomen. Er werd ook melding gemaakt van het feit dat de Protestantse 

Gemeente Huizen strategisch naar de huidige 3 kerkgebouwen- waaronder de Goede Herderkerk - 

gaat kijken. De financiële druk van de exploitatie van deze kerken en het noodzakelijke onderhoud 

nemen met het jaar toe. In de loop van dit jaar zal de Protestantse Gemeente Huizen besluiten welk 

kerkgebouw in gebruik blijft. Sluiting en afstoting van twee kerkgebouwen zou daarvan het gevolg 

kunnen zijn. Wij begrijpen dat het eerder aangekondigde onderzoek naar de Goede Herderkerk 

inmiddels is afgerond en met deze kerk besproken wordt. 

Nu werden wij recent verrast door berichten in de media over de mogelijke sloop van de Vituskerk. In 

de Vituskerk worden sinds februari 2017 geen vieringen meer gehouden. Wel wordt het gebouw 

sinds voorjaar 2020 gebruikt door De Brug, een pioniersplek die onderdeel is van de Hervormde 

Gemeente Huizen. Door dat gebruik zijn de kosten voor de parochie op kortere termijn beter 

financieel te dragen lezen wij. Er viel opmerkelijk genoeg niets in de Kerkenvisie te lezen over 

concrete plannen, laat staan over mogelijke sloop van dit karakteristieke kerkje. Wel staat er zeer 

terecht het nodige te lezen over de cultuurhistorische betekenis hiervan voor Huizen. 

Cultuurhistorisch belang Vituskerk voor Huizen: 

• een karakteristiek kerkgebouw uit de vroege wederopbouwperiode na de tweede 

wereldoorlog in traditionalistische vormen; 

• architectonische en mystieke nadruk op het priesterkoor als specimen van de Liturgische 

Beweging binnen de Rooms-Katholieke Kerk; 

• symbool voor de naoorlogse ontwikkeling van de kleine katholieke gemeenschap van Huizen. 

Uit onze informatie blijkt dat er al enkele jaren met de gemeente inhoudelijk gesproken wordt over 

een mogelijke herbestemming van deze kerk. Er blijken allerlei gesprekken met de gemeente over 

mogelijkheden en wensen te zijn geweest. Vreemd dat daarvan niets in de Kerkenvisie te lezen was 

of dat dit niet eerder met de raad werd gedeeld bijvoorbeeld in het kader van mogelijke 

woonbestemmingen. De SGP snapt de zorgen van het Bisdom voor de instandhouding van de 

Vituskerk, maar er zijn zeker mogelijkheden te bedenken om deze kerk passend te herbestemmen en 

toch inkomsten te blijven genereren. 
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De SGP maakt zich zorgen over ontwikkelingen waarbij karakteristieke Huizer kerken worden 

afgestoten, gesloten of zelfs gesloopt. Dat was ook de aanleiding waarom wij om een Kerkenvisie 

vroegen. Wij moeten zuinig zijn op kenmerkende bebouwing in Huizen.  

De Vituskerk staat in een groene omgeving, in een smalle straat met weinig parkeerruimte en in de 

omgeving van een school. Volgens onze informatie heeft onze ‘partner in erfgoed’ Erfgoedvereniging 

Bond Heemschut zich nadrukkelijk uitgesproken tegen mogelijke sloop van de Vituskerk en hiervoor 

argumenten aangedragen. Zij achten de door hen genoemde specifieke elementen van voldoende 

kwaliteit om te verzoeken tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. De provincie wil ook 

zoals bekend monumentale religieuze gebouwen behouden, verduurzamen en versterken. Daarvoor 

zet zij onder andere de loods herbestemming in. Wat de SGP betreft liggen hier mogelijkheden en 

kansen die wij moeten benutten. 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in 2022 rond kerkgebouwen hebben wij de volgende 

vragen: 

1. Bent u met de SGP van mening dat er in het verleden teveel en te gemakkelijk karakteristieke 

gebouwen in huizen zijn gesloopt? 

2. Kunt u aangeven wanneer het aanvullende onderzoek van o.a. de Goede Herderkerk aan de 

gemeenteraad wordt aangeboden? 

3. Wanneer heeft u contact met de Protestantse Gemeente Huizen over de uitkomsten van het 

aanvullende onderzoek en hun plannen voor mogelijke sluiting/ afstoting van gebouwen? 

4. Is bij het recente aanvullende onderzoek ook specifiek advies gevraagd aan de loods 

herbestemming van de Provincie Noord-Holland? 

5. Is in dit kader ook nagegaan en wordt met de kerkvoogdijen van de betrokken kerken en met 

het bisdom besproken welke mogelijkheden de loods herbestemming concreet kan bieden 

bij herbestemming van kerken in Huizen? 

6. Heeft u een schrijven ontvangen van Erfgoedvereniging Bond Heemschut waarin zij zich 

uitspreekt tegen sloop van de Vituskerk? Kunt u deze brief met de commissie delen? 

7. Wat gaat u met het verzoek van Erfgoedvereniging Bond Heemschut doen, dat oproept de 

Vituskerk op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen? 

Ik zou mondelinge beantwoording in de komende commissie Fysiek Domein zeer op prijs stellen 

Met vriendelijke groeten, 

 
 
Rob Bource  / SGP Huizen       


