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Doelstelling
De SBKG Gelderland stelt zich ten
doel binnen de provincie Gelderland
kerkrentmeesters behulpzaam te zijn
inzake restauratie, herstel en
onderhoud van gebouwen en hun
interieur (waaronder orgels) in de
meest ruime zin van het woord. Ook
andere gezindten/eigenaren kunnen
gebruik maken van onze diensten.
Wist u dat:
- de nieuwe subsidieregeling van de
Provincie per januari weer open
gaat voor restauratie,
verduurzaming en
functieverbreding.
- het RCBB voor grote investeringen vooraf benaderd moet worden.
- de invoeringsdatum omgevingswet
wordt uitgesteld, tot wanneer wel
is niet bekend.
- er najaarsvergaderingen van
VKB Gelderland zijn op:
 23 november in Apeldoorn
 28 november in Zelhem
Spreker is Wichert de Lange,
voorzitter RCBB over:
 wat is functie RCBB;
 hoe is de verhouding tussen
kerkrentmeester en RCBB;
 hoe kan RCBB u helpen.
Zie ook de uitnodiging van de
VKB Gelderland dd. 20 oktober
2017 voor meer informatie.
Uw aanwezigheid wordt zeer op
prijs gesteld.
U kunt ons vinden op internet:
www.sbkg.nl
e-mail: info@sbkg.nl

Cultuur en Erfgoed in Gelderland
Citaat vorige nieuwsbrief: Zoals in het coalitieakkoord van Gedeputeerde
Staten, 'Ruimte voor Gelderland', stond aangegeven zijn cultuur,
cultuurhistorie en cultureel erfgoed provinciale kerntaken. De provincie
heeft een rijke cultuurhistorie en onze culturele instellingen presteren op
uitzonderlijk hoog niveau. Om dit moois te behouden en te verbeteren
(culturele innovatie en cultureel ondernemerschap) heeft de provincie
Gelderland de samenwerking tussen instellingen gefaciliteerd en biedt zij
financiële ondersteuning.

Zo is het mogelijk gebleken dat alle vier door de Stichting Behoud Kerkelijke
Gebouwen aangeboden restauratieplannen positief zijn beoordeeld en van het
noodzakelijke subsidie zijn voorzien. De kerkbesturen zijn hier alle vier zeer
mee ingenomen. De komende jaren 2017 en 2018 wordt aan deze projecten
gewerkt met een uitloop naar het jaar 2019.
Nijkerk kan pro-actief de kapconstructie herstellen en delen leiwerk
vervangen. Elburg kan na lang wachten eindelijk verder met vensterherstel, de
kap restaureren en de vochthuishouding door voeg- en stucwerken verbeteren.
Ruurlo kan vooruitzien naar een passende herinrichting voor een breder
gebruik van haar kerkgebouw. En Nederhemert-Zuid wordt weer een parel op
het eiland aan de Maas.
Energietransitie.
De energietransitie vraagt om een actieve overheid. Gemeenten, provincies
en waterschappen roepen de Tweede Kamerleden in een petitie op
belemmerende wet- en regelgeving aan te pakken.
Een nationale publiekscampagne over wat de energietransitie daadwerkelijk
gaat betekenen in Nederland is daarom hard nodig.
De noodzaak van energietransitie wordt ook steeds vaker beseft door
kerkbesturen, zowel in de dorpen als in de stedelijke gebieden. Kerken en
andere 'onrendabele gebouwen' kunnen deze transitie alleen maken met hulp
van de omgeving en grote investeringen. Dat geldt al helemaal voor de
monumentale kerkgebouwen. Misschien is het nu nog te vroeg om zonder gas te
verwarmen maar wij roepen kerkbesturen op deze problematiek nauwlettend
te volgen.

Leerlingbouwplaatsen

Kerkgebouwen in het regeerakkoord

‘Monumenten, kunstwerken en archieven willen we beschermen en toegankelijk
maken, ook met behulp van digitalisering. Speciale aandacht voor monumentale
kerken, ook als die leeg komen te staan, is nodig. Er wordt geïnvesteerd in
onderhoud en herbestemming. Particuliere monumentenbezitters blijven
financieel gesteund worden. We trekken hier deze kabinetsperiode 325
miljoen euro voor uit.’ Aldus een passage in het recente regeerakkoord.
Een initiatief van D66 en CU
Het regeerakkoord besteedt op twee plaatsen aandacht aan kerken. Er is
speciale aandacht voor monumentale kerken, ook als die leeg komen te staan.
Deze aandacht vloeit voort uit een initiatief van D66 en CU, die zich in de
aanloop naar de verkiezingen zorgen maakten over de toekomst van
kerkgebouwen in Nederland. De vrees was dat zonder landelijk beleid diverse
kenmerkende gebouwen aan willekeur ten onder gaan.
Frustratie
Langzaam maar zeker staan veel kerkgebouwen leeg. Leegstand is om veel
redenen geen goede zaak. Haalbaarheidsonderzoeken blijken in de praktijk
feitelijk weinig effectief voor een spoedige herbestemming.
De vraag is natuurlijk waardoor er zo weinig gedaan wordt, of kan worden, met
de plannen die derden maken ten aanzien van de herbestemming van
kerkgebouwen. Het antwoord op die vraag zou bij toekomstig beleid van de
burgerlijke overheid een rol moeten spelen.
Plannen
Van het extra budget van 325
miljoen euro heeft de regering voor
2018 150 miljoen euro beschikbaar.
Onlangs heeft ons bouwbureau een
zevental projecten, waaronder vier
uit Gelderland, voorgedragen om mee
te dingen naar het in vooruitzicht
gestelde budget.

De bouw in het algemeen, en
daarbinnen de restauratiesector
in het bijzonder, is sterk
afhankelijk van vakmanschap.
Vakmanschap wordt geholpen
door talent maar zal ook zeker
aangeleerd moeten worden.
De praktijk als leerschool kan een
fantastisch resultaat opleveren
als er maar met verstand van
zaken, regelmaat en structuur
vorm en inhoud aan wordt
gegeven.
De
leerlingbouwplaats
als
praktijkonderdeel
van
de
opleiding
van
toekomstige
vakmensen is bewezen succesvol.
Het is dan ook wonderlijk dat
leerlingbouwplaatsen
moeizaam
van de grond komen.
Vandaar
dat
de
Provincie
Gelderland dit als eis heeft
gesteld bij de laatste ronde van
subsidieverstrekkingen.
Er zijn voldoende bedrijven die
goed zijn ingericht en over goede
leermeesters beschikken om als
leerbedrijf te fungeren voor
diegenen, die het restauratievak
nog moeten leren.

Grote Kerk Harderwijk

Het monument en zijn verhaal
Monumenten zijn statische objecten die behouden moeten worden. Dat is de
heersende benadering van de meeste mensen, ook van de oude
monumentenzorg.
In de praktijk is dit beeld soms sterk te nuanceren omdat het monument
allerlei bouwfases laat zien. Eertijds werden 'moderne' bouwvormen gebruikt
om aan veranderende gebruikseisen tegemoet te komen. Dus dringt zich de
gedachte op waarom dat niet veel meer als uitgangspunt wordt genomen.
Zeker, elke bouwfase heeft zijn eigen historische en culturele waarde maar
het gebouw zou men toch blijvend moeten kunnen gebruiken? Met een recente
invulling wordt een nieuw hoofdstuk geschreven. De tijd zal leren of de
invulling stand zal houden, en verheven wordt tot de canon van het monument.
Daarom wordt er veel meer aandacht gevraagd voor het verhaal dat het
monument verteld. Op het onlangs gehouden Nationaal Monumenten Congres
werd ook dit onderwerp aangesneden. Wellicht biedt dit voor u perspectief en
een kans om hiermee uw kerkgebouw onder de aandacht te brengen. Als
bouwbureau hebben we hier al ervaring mee opgedaan.

Wilt u meer informatie, belt u ons,
wij staan u graag te woord!
Stichting Behoud Kerkelijke
Gebouwen in Gelderland:
Bouwbureau (SBKG)
Vossenhoek 16
8172 AB VAASSEN
tel. 0578 570157
fax.0578 570177
mobiel 06 5068 8957 (H.Bron)
mobiel 06 2112 4310 (G.Tutert)
e-mail info@sbkg.nl
secretariaat:
Meidijk 2
5305 VJ ZUILICHEM
mobiel 06 51340888

