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'■4^33^^, Gemeente Rotterdam
College van Burgemeester en Wethouders

Op 9 maart 2018 zijn door het raadslid S.Sies (ChristenUnie-SGP) tiental schríftelijke vragen 
gesteld over Toekomst kerkgebouwen en ander religieus erfgoed’ (18bb2295).
Helaas lukt het ons niet de vragen binnen de eerder gestelde termijn te beantwoorden, 
omdat het een complex samenstel van vragen betreft. Wij verwachten uw raad de 
beantwoording eind november op schrift toe te kunnen zenden. Hopend op uw begrip.

Wel kunnen wij u informeren over onze deelname aan de pilot kerkenvisies van de 
Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Rotterdam is één van de zes gemeenten die door het rijk 
geselecteerd is voor een pilot aangaande het maken van een kerkenvisie en is hier op 7 
september 2018 mee van start gegaan. Het proces wordt mede begeleid door de 
rijksoverheid. Wij verwachten dat de eerste resultaten in het eerste kwartaal van 2019 
gepresenteerd kunnen gaan worden.

Met een integrale kerkenvisie wordt beoogd een meer duurzaam toekomstperspectief voor 
vaak cultuurhistorisch waardevolle kerkgebouwen te bewerkstelligen. Stadsontwikkeling is 
het afgelopen jaar gestart met een eerste inventarisatie, waarbij het totale kerkenbestand 
van Rotterdam (ca. 200 religieuze gebouwen) in kaart worden gebracht en cultuurhistorisch 
wordt geduid. Tijdens het proces zal nader contact gelegd worden met eigenaren om meer 
inzicht te krijgen in de gebruiksstatus en de toekomstverwachting van hun eigendom. Tevens 
wordt het gesprek gezocht met (een afvaardiging van) alle kerkeigenaren.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris, leester,

M. van Wallenburg l.s. A. Aboutaleb
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