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Voorwoord
Op 7 november 2014 is het adviesrapport Bouwen aan de Toekomst uitgebracht. Dit adviesrapport is
voorgelegd aan het moderamen van de Algemene Kerkenraad en aan de kerkenraadsleden van de 4
wijkgemeenten. Daarna is het adviesrapport besproken tijdens de centrale ambtsdragersvergadering en de
centrale gemeenteavond op respectievelijk 18 en 20 november 2014. Tijdens deze twee avonden is het
adviesrapport toegelicht en is er mogelijkheid geweest tot het stellen van vragen. Ook zijn de ambtsdragers
en de gemeenteleden tijdens deze avonden middels een enquête/peiling naar hun mening gevraagd en zijn ze
in de gelegenheid geweest om informatie, ideeën, wensen en suggesties mondeling met de CHOG te delen.
Deze informatie is in de CHOG besproken, geëvalueerd en meegenomen in de totaal advisering met als
resultaat deze aanvulling op het adviesrapport.
Deze aanvulling op het adviesrapport dient als integraal onderdeel van het adviesrapport te worden
beschouwd en vormt daarmee één geheel.
Achtereenvolgens komen aan de orde Samenvatting en aanbevelingen, Ontvangen informatie en inbreng van
de gemeente en tenslotte Aanvullingen op de ontwikkelde scenario’s. Aan deze Aanvulling op het Advies
Rapport is een drietal bijlagen, 9, 10 en 11 toegevoegd.

Bijlagen:
[9] Uitkomsten centrale ambtsdragersvergadering 18 november 2014
[10] Uitkomsten centrale gemeenteavond 20 november 2014
[11] Doorrekening extra scenario’s inclusief meerjarenbegroting per scenario zonder inkomsten uit legaten
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Samenvatting en aanbevelingen

Deze aanvulling op het Adviesrapport ‘Bouwen aan de Toekomst’ versie 1.4 is tot stand gekomen als gevolg
van de extra informatie welke vanuit de centrale ambtsdragersvergadering en centrale gemeenteavond aan de
CHOG is aangeleverd. Het adviesrapport en de huidige aanvulling daarop vormen één geheel en zijn samen
de basis voor de verdere besluitvorming.
De aangeleverde extra informatie is door de CHOG besproken, beoordeeld en geëvalueerd en heeft onder
andere de navolgende bevestigingen c.q. aanvullende inzichten opgeleverd:
1. Indien gekomen wordt tot het afstoten van minimaal één kerkgebouw, wordt de reeds eerder
getrokken conclusie dat het dan zou moeten gaan om de Nieuwe Kerk en de Zenderkerk ruim
onderschreven.
2. Voor de in het Adviesrapport voorgestelde verhuisbeweging van de wijkgemeenten Zenderkerk en
Nieuwe Kerk naar de Oude Kerk, en de wijkgemeente Oude Kerk naar de Nieuwe Kerk is, op basis
van de gehouden enquête/peiling, onvoldoende draagvlak bij alle wijken. Het alternatief om voor de
wijkgemeenten Nieuwe Kerk en Zenderkerk dubbele diensten te houden in het resterende
kerkgebouw, wordt door de gemeenteleden daarentegen licht positief geoordeeld. De CHOG stelt
daarom voor om de gezamenlijke verhuizing van de Nieuwe Kerk en de Zenderkerk naar de Oude
Kerk niet meer als voorkeursscenario te zien, maar het houden van dubbele diensten en/of
gecombineerde diensten de voorkeur te geven.
3. De vijf in het Adviesrapport genoemde scenario’s (A1, B1, B2, C1 en D1) blijven voor de CHOG
overeind. Hierbij moet worden opgemerkt dat geen van de scenario’s een duidelijke voorkeur heeft
van de ambtsdragers en gemeenteleden. De scores uit de enquête op de scenario’s zijn over het
algemeen laag en liggen dicht bij elkaar.
4. Door de CHOG wordt een tweetal extra adviesscenario’s opgenomen welke naar aanleiding van de
centrale avonden naar voren zijn gekomen, waardoor het totaal aantal te onderzoeken scenario’s op
zeven komt. Deze twee extra adviesscenario’s kennen net als het scenario B2 een hoog financieel
risico i.v.m. onzekerheid van de benodigde verkoopopbrengsten:
E1: Verkoop Nieuwe Kerk, verkoop deel van de gronden Zenderkerk, nieuwbouw multifunctioneel
(kerk)gebouw op het zenderkerkterrein inclusief het (op termijn) verminderen van één
predikantsplaats (zonder opnemen van legaten).
E2: Verkoop Nieuwe Kerk, verkoop deel van de gronden Zenderkerk, nieuwbouw multifunctioneel
(kerk)gebouw op het zenderkerkterrein inclusief het (op termijn) verminderen van één
predikantsplaats én het afstoten van ’t Visnet gecombineerd met het intern verbouwen van de Oude
Kerk (zonder opnemen van legaten).
De CHOG adviseert om te komen tot besluitvorming over de volgende voorstellen:
1. Het gebouwenbestand met minimaal 1 gebouw te verminderen vóór 1 juli 2016 waarbij de keuze
zich toespitst op de Zenderkerk en de Nieuwe Kerk en in een latere fase (tijdsperiode van circa 5
jaar) opnieuw een besluit te nemen over vermindering met een 2e gebouw of reductie met 1
predikantsplaats.
2. Het inlassen van een onderzoeksfase, waarbij gedacht wordt aan een periode van ½ jaar. Nu er
vanuit de burgerlijke gemeente Huizen een duidelijk signaal is afgegeven om met hen in gesprek te
gaan om mogelijkheden van samenwerking bij een eventuele herontwikkeling te onderzoeken,
adviseert de CHOG om een onderzoeksfase in te lassen. Deze onderzoeksfase moet duidelijkheid
geven over de meest haalbare en meest verantwoorde keuze bij afstoting van de Zenderkerk en/of de
Nieuwe Kerk én eventuele mogelijkheden van herontwikkeling van een multifunctioneel
(kerk)gebouw al dan niet in samenwerking met de burgerlijke gemeente.
3. De wijkgemeenten Nieuwe Kerk en Zenderkerk blijven gehandhaafd. Voor de invulling van te
houden kerkdiensten in het resterende kerkgebouw, wordt voorgesteld te kiezen voor dubbele
diensten. Het houden van dubbele diensten in 1 kerkgebouw heeft de voorkeur van de
wijkgemeenten Zenderkerk en Nieuwe Kerk. De wijkgemeenten Zenderkerk en Nieuwe Kerk gaan
overleg voeren over het gezamenlijk te gebruiken kerkgebouw.
4. De positie van ’t Visnet in samenhang met de bijbehorende benodigde ruimte in de Oude Kerk en de
overige benodigde ruimte (zalencapaciteit) te onderzoeken ná keuze afstoting kerkgebouw.
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Ontvangen informatie en inbreng van de gemeente

Tijdens de gemeenteavond en de centrale ambtsdragersvergadering is het Adviesrapport ‘Bouwen aan de
Toekomst’ besproken en toegelicht. Er zijn door kerkenraadsleden en gemeenteleden – door middel van
enquête, open vragen en mondeling aanvullende informatie – ideeën, wensen en suggesties aan de CHOG
kenbaar gemaakt. De volledige uitkomsten hiervan en reacties hierop zijn opgenomen in de bijlagen 9 en 10.
Onderstaand wordt een beknopte samenvatting weergegeven.

2.1

Aanvullende informatie vanuit de centrale ambtsdragersvergadering 18 november 2014
-

-

-

-

-

-

2.2

Het behoud van de 4 wijkgemeenten wordt primair door een meerderheid van 68% onderschreven;
23% onderschrijft dit niet, met als belangrijkste reden dat als de wijkgemeenten Zenderkerk en
Nieuwe Kerk op termijn samenkomen in hetzelfde kerkgebouw, 3 wijkgemeenten een meer logische
structuur is dan 4.
Een grote meerderheid (88%) is het eens met de stelling dat de Zenderkerk en de Nieuwe Kerk meer
in aanmerking komen om afgestoten te worden dan de Oude Kerk en de Meentkerk. Een enkeling
daarentegen vindt dat de Oude Kerk als kerkgebouw niet goed past in de toekomst van ‘het nieuwe
kerk zijn’ en daarom afgestoten moet worden.
Dat het accent bij de besluitvorming in eerste instantie ligt op de financiële criteria wordt ook door
een ruime meerderheid onderschreven (84%).
Fasering in de besluitvorming vindt 81% een goed idee.
De keuze om de Zenderkerk af te stoten, blijkt voor de wijkkerkenraden OK (94%), MK (94%) en
NK (71%) de juiste keuze te zijn. Daarentegen is slechts een minderheid van de wijkkerkenraad
Zenderkerk (37%) het hier mee eens. Dit heeft o.a. te maken met de goede geografische ligging van
de Zenderkerk.
Duidelijke voorkeuren voor de 5 geschetste scenario’s A1, B1, B2, C1 en D1, worden door de
diverse wijken niet uitgesproken. In de range van 1 tot 10 ligt de score laag, tussen de 4 en 5,5 en is
de bandbreedte groot .
Het verhuizen van de wijkgemeenten ZK en NK naar de Oude Kerk en van de wijkgemeente Oude
Kerk naar de Nieuwe Kerk wordt niet breed gedragen. Slechts 38% is het hiermee eens. En dat geldt
voor alle wijkgemeenten. Het houden van de dubbele diensten van de wijkgemeente Zenderkerk en
Nieuwe Kerk in een resterend gebouw wordt wat hoger gewaardeerd (46%).
Op de vraag of er nog wezenlijke informatie in het beleidsrapport ontbreekt, zegt 20% ja.
Onderwerpen die dan met name genoemd worden zijn:
o Het ontbreken van visie op gemeente-zijn.
o Impact op de wijk.
o Impact op de ouderen.
o Versnellen we de krimp niet?
o Aantal financiële vragen over o.a. de hoogte van de liquiditeitsnorm c.q. de hoge
liquiditeitsstand over 10 jaar, de onderbouwing van de renovatiekosten van de Zenderkerk, ,
toetsing van de verkoopbaarheid bij de burgerlijke gemeente.
o Zijn de toekomstige exploitatiekosten van de Oude Kerk nog op te brengen?
o Is de stelling ‘mensen voor stenen’ wel houdbaar, omdat de personele lasten het zwaarste
drukken op de begroting?

Aanvullende informatie vanuit de centrale gemeenteavond 20 november 2014
-

-

-

Het behoud van de 4 wijkgemeenten wordt primair door een meerderheid van 60% gemeenteleden
onderschreven; 26% onderschrijft dit niet met als belangrijkste reden dat als de wijkgemeenten
Zenderkerk en Nieuwe Kerk samenkomen in hetzelfde kerkgebouw, 3 wijkgemeenten een meer
logische structuur is dan 4.
Een zeer grote meerderheid (90%) is het eens met de stelling dat de Zenderkerk en de Nieuwe Kerk
meer in aanmerking komen om afgestoten te worden dan de Oude Kerk en de Meentkerk. Een
enkeling daarentegen vindt dat de Oude Kerk als kerkgebouw niet goed past in de toekomst van ‘het
nieuwe kerk zijn’ en daarom afgestoten moet worden.
Dat het accent in de besluitvorming in eerste instantie ligt op de financiële criteria wordt ook door
een ruime meerderheid onderschreven (78%).
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Fasering in de besluitvorming vindt 75% een goed idee.

-

De keuze om de Zenderkerk af te stoten blijkt voor de gemeenteleden van de OK (84%), MK (88%)
en NK (76%) de juiste keuze te zijn. Een kleine meerderheid van de gemeenteleden van de
Zenderkerk is het hier ook mee eens (58%).
Uitgesproken voorkeuren voor de 5 geschetste scenario’s A1, B1, B2, C1 en D1 worden door de
gemeenteleden niet uitgesproken. In de range van 1 tot 10 ligt de score laag, tussen de 2,9 en 5, en is
de bandbreedte groot.
Het verhuizen van de wijkgemeenten ZK en NK naar de Oude Kerk en van de wijkgemeente Oude
Kerk naar de Nieuwe Kerk wordt niet breed gedragen. Slechts 18% is het hiermee eens. En dat geldt
voor alle wijkgemeenten. Het houden van dubbele diensten van de wijkgemeente Zenderkerk en
Nieuwe Kerk in het resterende gebouw wordt daarentegen beter gewaardeerd (57%).
Op de vraag of er nog wezenlijke informatie in het beleidsrapport ontbreekt, zegt 15% ja. De
belangrijkste onderwerpen die dan worden genoemd zijn:
o Het ontbreken van visie op gemeente-zijn.
o Onderbouwing van de verkoopopbrengsten.
o Versnellen we de krimp niet.?
o Aantal financiële vragen over o.a. de hoogte van de liquiditeitsnorm c.q. de hoge
liquiditeitsstand over 10 jaar, de onderbouwing van de renovatiekosten van de Zenderkerk
en de toetsing verkoopbaarheid bij de burgerlijke gemeente.
o Zijn de toekomstige exploitatiekosten van de Oude Kerk nog op te brengen?
o Is de stelling ‘mensen voor stenen’ wel houdbaar, omdat de personele lasten het zwaarste
drukken op de begroting?

-

-

-
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-

Informatie vanuit de Burgerlijke Gemeente Huizen

Een CHOG lid is benaderd door de burgerlijke gemeente n.a.v. de publicaties en de gehouden
gemeenteavonden in november 2014. Hierop heeft een informatief gesprek plaatsgevonden van de voorzitter
van KRM, het CHOG lid en de burgerlijke gemeente. De burgerlijke gemeente heeft de vraag gesteld of er
bij de ontwikkeling van plannen m.b.t. het zenderkerkterrein, een vorm van samenwerking mogelijk is. Nu
deze vraag tot de Hervormde Gemeente komt, adviseert de CHOG om dit in de verdere uitwerking mee te
nemen.
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Ontwikkelen van scenario’s
Extra aangeleverde scenario’s

3.1

Vanuit de centrale ambtsdragersvergadering en de centrale gemeenteavond zijn ook suggesties gedaan voor
andere scenario’s. Deze worden hieronder weergegeven. We hebben daarbij een selectie gemaakt van de
scenario’s die meerdere keren worden genoemd:
Afstoten ’t Visnet.
Afstoten ZK en afstoten OK.
Afstoten (verkoop gebouwen) en later huren van andere kerkgenootschappen.
Nieuwbouwscenario:
A. Multifunctioneel gebouw op het zenderkerkterrein in samenwerking met school Ichtus of
Erfgooierscollege.
B. Als A, waarbij de NK en de OK worden afgestoten en’t Visnet wordt gehandhaafd.
C. Als A, waarbij ZK en NK beide van de hand worden gedaan en er nieuw wordt gebouwd op een
centrale plek.
5. Nieuwbouwscenario inclusief het verminderen van 1 predikantsplaats
- A. Multifunctioneel gebouw ZK met verkoop NK met (nieuwe) school samen
- B. Eventueel extra ’t Visnet verkopen.
- C. Renovatie ZK
1.
2.
3.
4.

3.2

Extra opgenomen adviesscenario’s

Een van de belangrijkste criteria om scenario’s voor te stellen in het Adviesrapport is het financiële criterium
van een sluitende begroting op termijn. Daarnaast zijn bij de voorgestelde scenario’s ook de andere
beoordelingscriteria meegenomen die ook eerder zijn gehanteerd. Op een zelfde wijze als de CHOG de
eerder genoemde 5 scenario’s als mogelijk passend heeft beoordeeld en opgenomen, zijn ook de
bovengenoemde extra scenario’s door de CHOG beoordeeld. Dit heeft ertoe geleid dat de meeste van de
hierboven genoemde extra scenario’s niet als extra adviesscenario’s worden opgenomen in het adviesrapport
van de CHOG.
De navolgende 2 scenario’s zijn door de CHOG wel als extra mogelijke adviesscenario’s beoordeeld en
vallen ook binnen de financiële beoordelingscriteria:
-

-

E1 (hierboven genoemd scenario 5A): Verkoop Nieuwe Kerk, verkoop deel van de gronden Zenderkerk,
nieuwbouw multifunctioneel (kerk)gebouw Zenderkerk terrein incl. het (op termijn) verminderen van 1
predikantsplaats.
E2 (hierboven genoemd scenario 5B): Verkoop Nieuwe Kerk, verkoop deel van de gronden Zenderkerk,
nieuwbouw multifunctioneel (kerk)gebouw Zenderkerk terrein incl. het (op termijn) verminderen van 1
predikantsplaats, inclusief het afstoten van ’t Visnet en interne verbouwing van de Oude Kerk.

De onderstaande scenario’s zijn niet opgenomen als extra adviesscenario’s:
-

-

Het scenario om alleen ’t Visnet te verkopen voldoet niet aan het criterium van een financieel sluitende
begroting en is daarom niet meegenomen. [hierboven genoemd scenario 1 valt daarom af]
In een paar gevallen zijn er scenario’s benoemd, waarbij het afstoten van de Oude Kerk wordt
aangegeven. Omdat dit weinig draagvlak heeft binnen de gemeente en de verkoopopbrengsten heel
gering zijn, zijn scenario’s met het afstoten van de Oude Kerk niet meegenomen. [hierboven genoemd 2
en 4B vallen daarom af].
Het scenario om een multifunctioneel gebouw neer te zetten i.s.m. school zonder het verminderen van
een predikantsplaats voldoet niet aan het financiële criterium van een sluitende begroting [hierboven
genoemd 4A en 4C vallen daarom af].
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Het huren van extra gebouwen heeft niet primair de voorkeur. Als blijkt dat na het afstoten van een
gebouw of gebouwen zalencapaciteit benodigd is, kan aan huur gedacht worden, maar daarvoor is slechts
beperkt financiële ruimte beschikbaar [hierboven genoemd scenario 3 is daarom niet meegenomen].
Door de commissie is in eerste instantie niet gekozen voor het grootschalig renoveren van de
Zenderkerk. Dit is met name gebaseerd op technisch advies en de hoogte van de kosten voor een
dergelijke renovatie. Als er toch substantiële kosten gemaakt moeten worden, heeft het de voorkeur om
dit in nieuwbouw te investeren. [Daarom is 5c niet meegenomen.]
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Uitwerking van de extra opgenomen adviesscenario’s E1 en E2

In het adviesrapport zijn de scenario’s A1, B1, B2, C1 en D1 beschreven. In deze aanvulling van dit rapport
willen we de 2 genoemde extra scenario’s uitwerken, te beginnen met nogmaals een opsomming van alle
adviesscenario’s. Toegevoegd zijn dus scenario E1 en E2.
Adviesscenario’s
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Scenario E1: verkoop Nieuwe Kerk en gedeeltelijke verkoop Zenderkerk terrein, nieuwbouw
multifunctioneel (kerk)gebouw en verminderen van 1 predikantsplaats, zonder inkomsten uit
legaten

Dit scenario gaat er vanuit dat:
1. De Nieuwe Kerk wordt verkocht;
2. Een deel van de Zenderkerk gronden wordt verkocht;
3. Een nieuw multifunctioneel (kerk)gebouw op het Zenderkerk terrein wordt gebouwd,
4. In een later stadium een predikantsplaats wordt verminderd.
Financiële impact:
Bij gelijke uitgangspunten laat de financiële begroting over een periode van 10 jaar een begrotingsoverschot
zien van € 33.734,- in 2024. Het liquiditeitssaldo bedraagt: € 3.1 mln.
In deze berekening zijn eventuele inkomsten uit legaten niet opgenomen.
Impact op de gebruik van kerkgebouwen:
In dit scenario wordt voorgesteld om de wijkgemeente Nieuwe Kerk en de wijkgemeente Zenderkerk
(gezamenlijk) te laten kerken in het nieuwe multifunctionele kerkgebouw, waarbij dubbele diensten zullen
worden gehouden.
Impact op gebouw / zalen:
Oude Kerk
Geen wijzigingen
Nieuwe Kerk
De Nieuwe Kerk zal worden afgestoten en verkocht.
Zenderkerk
Een deel van de grond wordt verkocht en een deel van de grond wordt ingezet voor herontwikkeling van een
nieuw multifunctioneel (kerk)gebouw.
Opmerking: Dit scenario heeft de mogelijkheid in zich om invulling te geven aan de meerdere keren
genoemde behoefte van ‘het nieuwe gemeentezijn’ en aan het begrip multifunctionaliteit. Het nadeel van dit
scenario is een aanzienlijk financieel risico omdat financiering (dus zekerheid over verkoop Nieuwe Kerk
en/of deel van de gronden van de Zenderkerk) nodig is voor het doen van de nieuwbouw investeringen.
Daarbij wordt in dit scenario gekozen voor het investeren van geld in ‘stenen’ en wordt afstand gedaan van
een predikantsplaats op termijn.
3.3.2

Scenario E2: verkoop Nieuwe Kerk en gedeeltelijke verkoop Zenderkerkterrein, verkoop ’t
Visnet en verbouwen Oude Kerk, nieuwbouw multifunctioneel (kerk)gebouw en verminderen
van 1 predikantsplaats, zonder inkomsten uit legaten

Dit scenario gaat er vanuit dat:
1. De Nieuwe Kerk wordt verkocht;
2. Een deel van de Zenderkerk gronden wordt verkocht;
3. Een nieuw multifunctioneel (kerk)gebouw op het Zenderkerk terrein wordt gebouwd,
4. In een later stadium een predikantsplaats wordt verminderd.
5. ’t Visnet wordt afgestoten en verkocht;
6. De Oude Kerk wordt verbouwd om extra zaalruimte te creëren.
Financiële impact:
Bij gelijke uitgangspunten laat de financiële begroting over een periode van 10 jaar een begrotingsoverschot
zien van € 48.025,- in 2024. Het liquiditeitssaldo bedraagt: € 3.0 mln.
In deze berekening zijn eventuele inkomsten uit legaten niet opgenomen.
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Impact op de gebruik van kerkgebouwen:
In dit scenario wordt voorgesteld om de wijkgemeente Nieuwe Kerk en de wijkgemeente Zenderkerk
(gezamenlijk) te laten kerken in het nieuwe multifunctionele (kerk)gebouw, waarbij dubbele diensten zullen
worden gehouden.
Daarnaast wordt het gebouw ’t Visnet afgestoten, waarbij een deel van de zalencapaciteit bij/binnen de Oude
Kerk moet worden gerealiseerd en een deel van de zalen zou binnen het nieuwe multifunctionele
(kerk)gebouw gerealiseerd kunnen worden.
Impact op gebouw / zalen:
Oude Kerk
De Oude Kerk wordt verbouwd: er zal een deel van de zalencapaciteit van ’t Visnet bij de Oude Kerk
gerealiseerd moeten worden, plus eventueel aanvullende zalencapaciteit voor een meer multifunctioneel
gebruik van de Oude Kerk in het midden van het dorp.
Nieuwe Kerk
De Nieuwe Kerk zal worden afgestoten en verkocht.
Zenderkerk
Een deel van de grond wordt verkocht en een deel van de grond wordt ingezet voor herontwikkeling van een
nieuw multifunctioneel (kerk)gebouw.
’t Visnet
Deze wordt afgestoten en verkocht.
Opmerking: Naast de hierboven onder scenario E1 genoemde opmerkingen kan aanvullend bij dit scenario
nog genoemd worden het feit dat door de verkoop van ’t Visnet diaconale gelden worden vrijgemaakt.
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