Onderwerpen/presentaties bijeenkomst Kerkenvisie, 21 maart 2019, Rotterdam
Arminiuskerk
Opening en welkom door dagvoozitter Marielle Hendriks van het Erfgoedhuis ZuidHolland
Eigenaar kerkgebouw, beheerder gemeente, advies, vrijwilliger, burgerinitiatief, allemaal
aanwezig.
Frank Strolenberg (RCE)
 Mentimeter met de zaal (zie bijlage)


Presentatie (zie bijlage)

Presentatie Floor Vierenhalm en Youri Zomerdijk, gem. Rotterdam
Proefproject Kerkenvisie, naar een gezamenlijke aanpak religieuze gebouwen. Proces, hoe
is het begonnen? College B&W nieuw erfgoedbeleid dat minder prominent is. Reactie
vanuit burger om besef voor erfgoed te vergroten. Erfgoedagenda 2017-2020 waarin
aankondiging onderzoek kerkenvisie.
Vervolgens bracht een Motie ChristenUnie de aandacht naar het probleem en uit de
Burgerpanels Rotterdam kwam dat kerkgebouwen leven.
Dus nu is Rotterdam 1 van de 6 pilotgemeenten
Start van een zoektocht, scoop verbreedde: Met wie hebben we te maken?
Projectplan Fase 1 inventarisatie, met o.a. bouwjaar, status, denominatie. Ook interieurs
worden meegenomen!!
 Gebouwen en belanghebbenden


Interne organisatie



CH verkenning



Enquête



Gesprekken



Bijeenkomsten eigenaren



Analyse

Netwerk is heel belangrijk!!!
Kennis die je opdoet en afspraken die je maakt, direct borgen
Kennis wordt gedeeld via RCE

Ruud Wiersum, aanjager religieus erfgoed herbestemming (zie bijlage)
Fase 1: aanleiding, doel, kansen en aanpak van de provinciale aanjager
 PS-motie om herbestemmingen te doen versnellen. 3 externen hebben nu een
opdracht voor tot vooralsnog medio 2020.


hoofdlijnenakkoord GS Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker

- slim gebruik ruimte, verminderen leegstand en bevorderen hergebruik /
functieverandering
- stimuleren groen, recreatie en behoud cultureel erfgoed
Doel:
 verdeling rijksmiddelen grote restauratieopgaven


verbinden de belangen van publiek en privaat



verbinden de korte en lange termijn



verbinden erfgoed met andere beleidsvelden



verbinden overheden



zoeken en vinden van de win-win



opstarten onomkeerbaar proces

(regeerakkoord 2017-2021, € 325 mln. voor restauratie, herbestemming & verduurzamen
van erfgoed). Provincie was al actief bij herbestemmen: subsidieregeling provincie
restauratie en herbestemming. momentum (b.v. convenant van 10 november 2018)
Fase 2 confrontatie
 Kennis visies en belangen


Toekomstscenario s



Procesafspraken



Netwerkorganisaties



Coördinatiepunt

Fase 3 implementatie
Samenvattend:
 het aanjaagteam is proactief


het aanjaagteam zoekt kansen en knelpunten en pakt die op



het aanjaagteam initieert ontwikkelingen



bestaand beleid is een middel, geen doel



het aanjaagteam werkt strategisch, tactisch en operationeel



het aanjaagteam is de tolk tussen eigenaren, overheid en markt



het aanjaagteam staat altijd open voor een gesprek en vragen

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/erfgoedcultuur/restauratie/aanjaagteam-erfgoed/

