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Aan het college van Gedeputeerde Staten
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch, 10 juli 2019
Schriftelijke vragen van de D66-Statenfractie aan het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Brabant op grond van artikel 30 van het Reglement van Orde.
Betreft: leegstaande kerkgebouwen

Geacht college,
Goed dat u de leegstand van kerken die van waarde zijn voor de gemeenschap wilt aanpakken. En
ernaar streeft dat initiatieven vooral van de grond komen op plekken waar een maatschappelijke
uitdaging ligt.
In het nieuwe bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’ staat dat de lokale initiatieven waarin
Brabanders samen werken aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdaging van vandaag en
morgen belangrijk zijn voor het verstevigen van het blijfklimaat.
In de afgelopen periode is door de provincie samen met partners een infrastructuur opgezet om de
sociale veerkracht van lokale initiatieven aan te jagen, te ondersteunen en te versterken.
Zo ontvingen initiatiefnemers Dieuwke en Willem Simonis van Restaurant Onze Kerk in Hooge
Zwaluwe in 2016 De Gouden Duim van gedeputeerde Swinkels en werden zij in 2019 door
gedeputeerde Pauli benoemd tot Brabants Besten.
1. Bent u als college richting dergelijke initiatiefnemers niet enigszins ‘schatplichtig’? Met andere
woorden: hoe gaat u om met initiatieven die de afgelopen jaren (veel) support van de provincie
kregen? Hoe wilt u in deze periode de ingezette koers verder vorm gaan geven? Is daar al een
visie op ontwikkeld?
Onlangs vernamen we via de media dat het bisdom van Breda een stokje heeft gestoken voor de
verkoop van twee kerken in Lage Zwaluwe en Den Hout afgelopen maand, tot frustratie van
parochiebesturen en ondernemers. In beide gevallen waren de partijen kennelijk al ver in de
onderhandelingen, toen het bisdom besloot om de stekker eruit te trekken.
Bovengenoemde Dieuwke en Willem Simonis uit Hooge Zwaluwe wilden van de Johannes de
Doperkerk in Lage Zwaluwe een bijzondere overnachtingsplek met een belevingstuin wilden
maken, voor onder meer families met een kind met een beperking en ouderen die niet veel meer

kunnen. Zij kwamen met een bod op de kerk in Lage Zwaluwe en met een herbestemmingsplan
dat de handen van het parochiebestuur op elkaar kreeg.
Het bisdom was echter een andere mening toegedaan. Dat vond het bod te laag en stelde kennelijk
onverwacht nieuwe eisen aan de verkoop.
Ook in Den Hout ging het bisdom niet akkoord, na jaren van onderhandelen met de
Catharinaparochie over de koop van de kerk met als doel er een multifunctioneel centrum van te
maken. Ook in Den Hout kwam het bisdom met een bidbook.
2. D66 is benieuwd of het nieuwe college kans ziet om richting bisdom aan de relatie te werken?
Die relatie lijkt immers cruciaal bij het vlot proberen te trekken van de verkoop van de twee
bovengenoemde kerken in Den Hout en Lage Zwaluwe. Is het college van plan om, met het
nieuwe bestuursakkoord in het achterhoofd, actief de dialoog met het bisdom aan te gaan?
3. Op welke wijze gaat uw college zich inzetten om dergelijke mooie initiatieven te laten floreren?
(Daarbij doelen wij overigens nadrukkelijk niet op financiële provinciale steun.) Kunt u wellicht
faciliteren door bepaalde barrières die het bisdom opwerpt weg te nemen? Beschikt u daarvoor
over voldoende instrumenten? Kunnen Provinciale Staten u daarbij helpen?
Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.
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