
 
 

 
 

Geachte heer Bource, 
 
De ontwikkelingen rondom de kerken in Huizen, zoals verwoord in de Kerkenvisie, hebben 
onze warme belangstelling. Gebleken is dat meerdere kerken te maken hebben met 
teruglopende aantallen kerkbezoekers en zich daardoor beraden op een betere exploitatie 
van de kerkelijke gebouwen, of op het inkrimpen van het aantal kerkelijke gebouwen. 
Wanneer bij deze processen op ons een beroep wordt gedaan, bijvoorbeeld in het kader van 
herontwikkeling van locaties, denken wij daarin graag constructief mee. 
 
Ontwikkelingen bij kerken en behoud van erfgoed 
 
De gemeente Huizen kent een sterke kerkelijke traditie en veel gebedshuizen. Op dit 
moment is één kerkgebouw is aangewezen als monument: de Oude Kerk uit het begin van 
de 15e eeuw is een Rijksmonument.  
 
Cultuurhistorisch waardevol 
Kerk en Co heeft in het kader van de Kerkenvisie de cultuurhistorische waarden van de 
volgende 5 kerkgebouwen kort beschreven: de Nieuwe Kerk, de Engel, de Goede 
Herderkerk, het Visnet en de St. Vituskerk.  
Gelet op de conclusies van Kerk en Co beraden wij ons op de vraag of voor deze 5 
kerkgebouwen monumentaanwijzing wenselijk is. Hierbij gaat de afweging over behoud van 
ons erfgoed en ook over behoud van een kerkelijke gemeente/parochie. En daar kan 
spanning ontstaan. In onze opdracht en overeenkomstig ons besluit van 20 december 2021 
over de Kerkenvisie, heeft het bureau van Van der Hoeve in samenwerking met het bureau 
van Clarijs voor deze kerken, met uitzondering van de Vituskerk, een uitvoerig 
inventariserend onderzoek met cultuurhistorische waardebepaling uitgevoerd.  
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Ten aanzien van de Vituskerk onderschrijven wij de door u uit de Kerkenvisiebijlage 
geciteerde cultuurhistorische waarden. Bij het vaststellen van de Kerkenvisie hebben wij op 
20 december besloten: “Voor de Vituskerk is op dit moment al sprake van verkleuring naar 
wonen, waardoor onderzoek niet meer opportuun is”. Voor deze locatie verwijzen wij ook 
naar vraag/antwoord 7.  
Samengevat: 1 rijksmonument en 5 cultuurhistorisch relevante kerken, waarvan 4 nader 
onderzocht met het oog op mogelijke monumentaanwijzing. De andere 15 gebedshuizen, 
zoals beschreven in de Kerkenvisie, zijn daarmee minder relevant in het kader van het 
erfgoedbeleid, hetgeen eventuele toekomstige herontwikkeling minder gecompliceerd maakt. 
 
Belangenafweging 
Wij memoreerden in de inleiding dat meerdere kerk- of parochiebesturen een lastige 
afweging moeten maken nu zij het aantal kerkgangers of parochianen zien afnemen en zij in 
het uiterste geval moeten kiezen voor het afstoten van een kerkgebouw met alle emotionele 
gevoelens die dit met zich meebrengt. De verwachte opbrengsten van een vrijkomende 
locatie willen de besturen dan gebruiken om een andere kerklocatie te behouden en 
versterken.  
Een beschermde status van het af te stoten kerkgebouw bemoeilijkt dit proces sterk en kan 
zelfs leiden tot ernstige financiële problemen voor een kerkelijke gemeenschap. Dat komt 
omdat transformatie van een monument – indien al haalbaar - moeilijk en kostbaar is en 
transformatie leidt tot verlies van cultuurhistorische waarden door noodzakelijke 
aanpassingen en maatregelen voor verduurzaming.  
Sloop en nieuwbouw levert daarentegen hogere opbrengsten op.  
Een monumentstatus legt de eigenaar een last op, in verband met de instandhoudingsplicht 
en de bijbehorende kosten van groot onderhoud, dit terwijl het aantal kerkgangers en 
daarmee de inkomsten afnemen.  
Aan de andere kant is het behoud van ons erfgoed een groot maatschappelijk belang en 
heeft het erfgoed een hoge kwalitatieve waarde voor de beleving van de gebouwde 
omgeving. Behoud is het uitgangspunt in het erfgoedbeleid, ontwikkeling moet daarbij ten 
dienste staan het aan het behoud. 
Ons college moet alle belangen tegen elkaar afwegen, alvorens te besluiten tot een 
eventuele monumentaanwijzing. In deze afweging kan het verplichte behoud van een 
kerkgebouw grote gevolgen hebben voor de kerkelijke gemeente (en het voortbestaan 
ervan). 
 
Erfgoedverordening 
De Erfgoedverordening gemeente Huizen 2011 kent een opvallende en relevante beperking: 
“Voordat het college een monument met een religieuze bestemming dat uitsluitend of in 
overwegend deel wordt gebruikt voor de uitoefening van de eredienst, als gemeentelijk 
monument aanwijst, voert hij overleg met de eigenaar” (art. 3 lid 3). Omdat dit alleen voor 
religieuze bestemmingen is geregeld, wordt dit als een zwaarwegende voorwaarde 
aangemerkt.  
 
Voortgang 
Het overleg met de eigenaren van de vijf genoemde kerken wordt gevoerd. Voor vier kerken 
is op 20-12-2021 besloten deze nauwkeurig te laten beschrijven met een cultuurhistorische 
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waardebepaling. Wij zijn de betreffende kerkbesturen erkentelijk voor de volledige 
medewerking. De onderzoeksrapporten zijn, gelet op artikel 3 van de Erfgoedverordening, 
eerst voorgelegd aan de kerkbesturen met het verzoek om hun reactie. Deze processen 
kosten tijd. Het is nogal wat voor een kerkbestuur om te constateren dat een kerklocatie 
afgestoten moet worden en daarbij vervolgens geconfronteerd te worden met 
maatschappelijk/politieke druk, gericht op het creëren van een beschermde monumentstatus, 
die gevolgen heeft voor de gehele kerkgemeenschap. Daarom wordt ruim de tijd gegeven 
om te reageren op de onderzoeksrapporten. De eerste informele reacties van de kerken zijn 
inmiddels afwijzend, monumentaanwijzing wordt over het algemeen gezien als een te grote 
beperking. Het bestuur van de Goede Herderkerk heeft al pro forma bezwaar aangetekend 
tegen een eventuele monumentaanwijzing. Het bestuur van de Engel lijkt wel positief te 
kijken naar monumentaanwijzing. 
 
Beantwoording van uw vragen. 
 
1. “Bent u met de SGP van mening dat er in het verleden teveel en te gemakkelijk karakteristieke 
gebouwen in huizen zijn gesloopt?”  
Wij zijn het niet eens met deze stelling. In de afgelopen twee raadsperiodes zijn meerdere 
sloopplannen van karakteristieke gebouwen en van een monument afgewezen. Nieuwe 
monumenten zijn aan de bestaande -uitvoerige- lijst met monumenten toegevoegd. 
Aanvragen voor het wijzigen van panden in het beschermd dorpsgezicht en van 
monumenten worden zorgvuldig behandeld en voor advies voorgelegd aan de 
monumentencommissie. 
In het geval van het potentiële industriële erfgoed is voorafgaand aan (mogelijke) sloop 
onderzoek gedaan door Van der Hoeve en BOEi en zijn alle gebouwen met een positief 
advies van de monumentencommissie voorzien van een voorbescherming.  
 
2. “Kunt u aangeven wanneer het aanvullende onderzoek van o.a. de Goede Herderkerk aan de 
gemeenteraad wordt aangeboden?”  
De vier kerkbesturen hebben tijd gevraagd. De besluitvorming over hoe om te gaan met de 
herstructurering van de kerkelijke gebouwen kosten veel tijd en emotie. De erfgoedwaarden 
zijn hierbij nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Verwacht wordt na de zomervakanties 
de reacties ontvangen te hebben, waarna besluitvorming kan plaatsvinden. Vervolgens zal 
de gemeenteraad nog dit jaar worden geïnformeerd. 
 
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?”  
Er is op verschillende momenten contact. De Protestantse Gemeente Huizen heeft pro forma 
bezwaar aangetekend tegen een eventuele monumentaanwijzing van de Goede Herderkerk. 
 
4. “Is bij het recente aanvullende onderzoek ook specifiek advies gevraagd aan de loods 
herbestemming van de Provincie Noord-Holland?”  
De loods herbestemming is wel geconsulteerd, maar niet specifiek om advies gevraagd. De 
opdracht vanuit de provincie voor de loods herbestemming richt zich specifiek op gebouwen 
met een monumentale status. Omdat de Vituskerk nog geen monumentale status heeft kan 
de loods in dit stadium nog niet actief adviseren. 
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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?”  
Herbestemmingsonderzoeken zijn nog niet in gang gezet. Eerst moet duidelijk zijn welke 
gebouwen worden afgestoten en of de kerkbesturen willen meewerken aan het behoud van 
het beschreven erfgoed. De loods herbestemming adviseert in opdracht van de provincie 
primair over de herbestemming van aangewezen monumenten. De kerken in Huizen vallen 
daarmee buiten die primaire taak.  
 
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?”  
Ja, de brief is mede gericht aan de raad. U treft de brief nog een keer aan in de bijlage. 
 
7. “Wat gaat u met het verzoek van Erfgoedvereniging Bond Heemschut doen, dat oproept de 
Vituskerk op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen?”  
Over de Vituskerk is in de Kerkenvisie geschreven: “De parochie zelf maakt dus geen 
gebruik meer van de Vituskerk. Om die reden wordt er op bestuurlijk niveau gesproken over 
de toekomst van het kerkgebouw”. Uit het overleg met de parochie is naar voren gekomen 
dat alleen sloop en nieuwbouw van appartementen de noodzakelijke financiële middelen 
geeft, welke nodig zijn voor de continuïteit van de Thomaskerk. Gelet op artikel 3 uit de 
Erfgoedverordening is monumentaanwijzing dan lastig. Er zou dan een 
instandhoudingsplicht gaan gelden ten laste van een noodlijdende kerk. De parochie geeft 
aan dat er sprake is van hoge kosten bij een eventuele instandhouding van de kerk, dit 
betreft een lekkend dak, de regenwater afvoeren, de verwarmingsinstallatie en de 
verduurzaming en isolatie van het gebouw. Deze kosten zijn niet op te brengen door de 
parochianen en evenmin uit de inkomsten van verhuur. 
Gelet op het standpunt van de eigenaar en het ver overschreden jaarlijkse budget voor 
extern onderzoek is de Vituskerk niet door Van der Hoeve nader onderzocht. Dit 
overeenkomstig ons besluit over de Kerkenvisie van 20 december 2021.  
Naar aanleiding van de brief van Heemschut en de vragen vanuit uw fractie en de fractie van 
PvdA en ChristenUnie zijn wij voornemens om, aanvullend op de conclusies van Kerk en Co, 
wel een uitvoerig onderzoek te laten doen naar dit kerkgebouw. Wij hebben zowel de 
belangen van de parochie als die van het behoud van erfgoed af te wegen en gaan 
onderzoeken of monumentaanwijzing toch doorgang kan vinden. 
 
Tenslotte bespreken wij graag met u en de andere commissieleden de dilemma’s en de 
afwegingen rondom behoud van kerkgebouwen. Het is altijd gemakkelijk om voorkeuren uit 
te spreken, zonder daarbij de financiële gevolgen onder ogen hoeven te zien. College en 
raad hebben evenwel te maken met enerzijds behoud van erfgoed, anderzijds voelen wij ook 
een verantwoordelijkheid ten aanzien van behoud van de kerkelijke gemeenschappen. Over 
die afweging willen wij graag met u in gesprek. Ook de raad dient zich te realiseren dat 
aanwijzing van kerkgebouwen tot monument niet zonder gevolgen is. Wanneer we met 
elkaar ook die gevolgen kunnen overzien, kunnen we ook komen tot verantwoorde keuzes.  
En als uit het overleg tussen raad en college zou moeten volgen dat alle vijf kerkgebouwen 
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een monumentale status dienen te krijgen, dan gaan wij de aanwijzingsprocedures daarvoor 
opstarten.  
 
 

 

Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
P.W.J. Veldhuisen N. Meijer 
gemeentesecretaris burgemeester 
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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       
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ontvangen 11 mei 2022

Aan het College van B&W en

De Raad van de Gemeente Huizen,

Postbus 5,

1270 AA Huizen

Amsterdam, 10 mei 2022

Betreft: Vituskerk

Geacht College en geachte leden van de Raad,

HEEMSCHUT wil u er naast deze ruimtelijke ordeningskwestie op wijzen dat het gebouw van de 
Vituskerk specifieke elementen heeft die wij waardevol achten en behoudenswaardig vinden:

Erfgoedvereniging HEEMSCHUT heeft recentelijk kennisgenomen van de planontwikkeling 
betreffende kerkgebouw de Vituskerk. De bouw van een appartementencomplex op de plek van dit 
kerkgebouw zal derhalve amovering ervan betekenen. De aanvraag hiertoe door het parochiebestuur 
van de Vituskerk heeft u bereikt en hierover wordt door uw College met het parochiebestuur 
gesproken, mede vanwege de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan.

-Historisch: het gebouw is in 1949 gebouwd voor de rooms-katholieke parochie Huizen-Blaricum. Dit 
was bijzonder omdat Huizen in de tijd vlak na de Tweede Wereldoorlog nog een duidelijk 
protestantse gemeenschap was. Uw kerkenvisie 'Gebedshuizen in Huizen' memoreert dit ook.

-Cultuur-historisch: het kerkgebouw getuigt architectonisch van de eerste jaren van de 
Wederopbouw. Traditioneel van vorm en opzet, maar met zorgvuldige toepassing van kenmerken 
van de Delftse School in de ruimtelijke opbouw, de situering, de detaillering en het interieur.

Bond Heemschut, Vereniging te! ven cultuuimonumenten in Nederland.
Opgericht in 191 j. Btn,; nei mv! ouwe HKH Prinses Beatrix.

Heemsch ut blo o rd- / /o //and
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HEEMSCHUT
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Met vriendelijke groet.

Namens Heemschut Commissie Noord-Holland,

H. Dirkx, vicevoorzitter

Secretariaat Commissie Heemschut NH: p/a mw. Elsa.G.A. Gorter

Oudeweg 16, 1733 ND Nieuwe Niedorp NH

Telefoon ktr 0226 - 41 14 43 m 

e-mail noord-holland@heemschut.nl

Bond Heemschut, Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam, telefoon 020 622 52 92, website www.heemschut.nl

HEEMSCHUT, u\n 'partner in erfgoed' (Gebedshuizen in Huizen, pag. 51), zou het ten zeerste 
betreuren als het Vituskerkje wordt gesloopt. Wij achten de door ons genoemde specifieke 
elementen van voldoende kwaliteit om u hierbij te verzoeken tot plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst. In de procedure daartoe is een onderzoek naar de monumentale waarden 
gebruikelijk. Deze zal ongetwijfeld een verbijzondering geven zien van de door u eerder uitgevoerde 
cultuurhistorische inventarisatie op hoofdlijnen waarin ook de Vituskerk naar voren kwam.
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