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Algemeen 
 - Informatie: wat is er en bij wie? 
 
Cultuurhistorische waarden 
 - Enkele misverstanden 
 
Kerken aanpassen  
 - Hoe en wat? 
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Stappenplannen 
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Energie & duurzaamheid  thema’s 
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NRF & financiering 
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VBMK 
 
 
VKB 
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- Met een Rijksmonument mag niks 
 

- Het kerkinterieur is niet beschermd 
 

- De monumentenomschrijving geeft aan wat er 
beschermd is 

  
- Bij elke ingreep aan een rijksmonumentale kerk is 

toestemming nodig van de Rijksdienst 

 

  Misverstanden    Kerk & Rijksmonument 
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Er mag niks…   maar er kan veel! 
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 Het interieur is niet       beschermd 

Niet waar : Roerend-onroerend 
 
- Onroerende zaak 
 
- Bestanddeel: 
 
1. naar verkeersopvatting 
constructieve afstemming 
 
2. door onderlinge verbinding  
fysiek/schade 
 
Roerend – geen SIM subsidie 
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 ‘Redengevende  Omschrijving’ 

 
Bedoeld voor identificatie onroerende zaak 
Reikwijdte van bescherming (welke onroerende zaken)  
Omvang bescherming (privaatrechtelijke begrenzing) 
 
 Herv.Kerk en toren op kerkhof. Bakstenen kerkgebouw 
waarvan het schip aan de noordzijde nog romaanse kleine 
rondgesloten vensters heeft; 13e eeuws koor, later 
rechtgesloten. Hoge slanke zadeldaktoren. In de kerk 
rijkgesneden preekstoel uit 1711 met achterschot, trap en 
klankbord, benevens lezenaar en zandloperhouder; 
koperen doopschaal uit 1680 in ringvormige houder; 
gesneden kerkzakbord; twee gezangborden; fraaie 
avondmaalstafel; hooggestoelte uit 1660; portaal met 
vazen en opzetstuk waarin monogram; midden 17e eeuws 
orgel met 17e eeuwse vleugels gemaakt door L. Eeckmans 
en vermaakt door A. de Mare en balcon waarop lezenaar. 
Twee rouwborden en zes rouwkassen. Grafmonument voor 
Anna van Ewsum en haar twee echtgenoten von Inn- en 
Knyphausen, door R. Verhulst en B. Eggers, 1664 en 
1714. Mechanisch torenuurwerk, 1911. 
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 RCE & advies 

Adviesplicht RCE  
 
op verzoek gemeente  
Bij: 
1. (gedeeltelijke) sloop  
2. ingrijpende wijziging  
3. reconstructie  
4. herbestemming 
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Overleg noodzakelijk 

WABO Artikel 3.2a 
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder f, ter zake van een kerkelijk monument 
als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet, 
neemt het bevoegd gezag geen beslissing dan 
na overleg met de eigenaar. Voor zover het 
betreft een beslissing waarbij wezenlijke 
belangen van het belijden van de godsdienst of 
levensovertuiging in dat monument in het 
geding zijn, neemt het bevoegd gezag geen 
beslissing dan in overeenstemming met de 
eigenaar. 
 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-07-28Hoofdstuk2_Paragraaf2.1_Artikel2.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-07-28Hoofdstuk2_Paragraaf2.1_Artikel2.1
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&artikel=1.1&g=2019-09-05&z=2019-09-05
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Herinrichten: waar zit      de transformatieruimte? 
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Cultuurhistorische  
waarden 
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Uitbreiden 
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Comfort 
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1. Interne consensus 
2. Vooroverleg: betrek de juiste partijen 
3. Verkennend onderzoek 
4. Oriëntatie op de vergunningverlening 
5. Overeenstemming kerk en burgerlijke 
gemeente 

Functieverbreding   aan de slag 
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Aandacht voor:  
 
• Afscheid 
• Proces en initiatiefnemers 
• Een passende functie 
• Het geld 
• De kerk is een merk 
• Interieur 
• Architectuur 
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Rekken 
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