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Overwegende dat: 
 

• de kerkenraad van wijk B de Bovenkerk verkiest boven de Broederkerk als wijkkerk-complex en de 
Broederkerk als alternatief 

• de Bovenkerk op dit moment over onvoldoende zaalruimte beschikt om als wijkkerk-complex te kunnen 
fungeren 

• de Broederkerk op dit moment nagenoeg geschikt is voor wijk B als wijkkerk-complex 
• wijk B als voorkeur de Bovenkerk wenst te gebruiken als wijkkerk, maar alleen wanneer aan bepaalde 

voorwaarden qua functionaliteit wordt voldaan 
• er bouwkundige investeringen in de Bovenkerk gedaan moeten worden om deze functionaliteit te 

realiseren en de verhuurfunctionaliteit mogelijk te vergroten 
• de AK geen budget ter beschikking heeft gesteld om dit soort investeringen te doen 
• de AK als voorwaarde heeft meegegeven dat aan het gebruik van een eventueel extra gebouw geen 

uitgaven die ten laste komen van de gemeente verbonden mogen zijn, noch als investeringsbedrag, noch 
als exploitatiekosten 

• er mogelijk partijen zijn, die een (financiële) rol zouden kunnen spelen bij het tekort aan zaalruimte in de 
Bovenkerk 

• onvoldoende duidelijk is wat de gevolgen zijn op de opbrengsten van verhuring van de Bovenkerk en 
Broederkerk bij intensiever gebruik van wijkgemeente B 

• er onvoldoende middelen en draagvlak is voor het bezitten, beheren en onderhouden van twee 
monumentale kerkelijke gebouwen 

• er onvoldoende inzicht is in de courantheid en eventuele opbrengsten van beide gebouwen 
• een besluit over definitieve toewijzing van een kerkgebouw aan wijk B  snel genomen moet worden 

 
besluit de AK uitdrukkelijk om geen breed opgezet onderzoek te doen naar alle exploitatiemogelijkheden van de 
Bovenkerk, maar om de wensen van wijk B om extra zaalruimte te genereren ín of in de directe nabijheid van de 
Bovenkerk op haalbaarheid te toetsen. Dit op een beknopt aantal onderdelen: 
 

1. op welke termijn zijn de Bovenkerk en de Broederkerk te vervreemden en wat zijn de mogelijke positieve 
of negatieve opbrengsten 
a. Polsen potentiële 'overnamekandidaten', zoals andere kerkgenootschappen, op te richten 

exploitatie / beheerstichting of stadsgehoorzaal/ikonenmuseum 
b. Wat zijn de eventuele terughuurkosten bij vervreemding 
c. Wat zijn de leegstandkosten (volgens mij al deels onderzocht door Alwin) en hoe lang 

beïnvloeden die de begroting 
2. wat is het benodigde totale investeringsvolume van de verbouwing van de Bovenkerk of koop en verbouw 

van een gebouw in de nabijheid om te komen tot het gewenste (wijk B) niveau 
3. welke rol willen en kunnen verschillende partijen (ondermeer st. Behoud Bovenkerk en Rehoboth) hierbij  

spelen, qua investering en welke huurkosten staan eventueel hier tegenover. 
4. wat is het resterende investeringsvolume (= na aftrek van bijdragen van derden, zoals bedoeld bij punt 3.) 

dat ten laste komt van de kerkelijke gemeente 
5. wat zal de invloed zijn op de huidige huuropbrengsten bij beide gebouwen wanneer de wijkgemeente 

intensief gebruik van het gebouw gaat maken 
a. Welke extra verhuurmogelijkheden zijn aanwezig en welke aanpassing/investering is daarvoor 

nodig 
b. Welke consequenties heeft de verhuur voor het kerkelijk gebruik (zoals tribunes in de kerk - ook 

op zondag - , opstelling instrumenten en apparatuur, enz) 
c. Welke extra verhuurkosten zijn er doordat ruimten moeten worden gehuurd van stichting 

Rehoboth of een andere 'externe' partij 
d. Welke ruimte schatten we is er in de verhuuropbrengsten (zonder dit uitgebreid te onderzoeken) 

 
De uitkomst van dit onderzoek zal in de AK vergadering van 22/03/2016 worden besproken en in  dezelfde vergadering 
tot een definitief besluit leiden. Mocht dit onverhoopt niet realiseerbaar zijn, dan valt in april de definitieve beslissing. 
Blijken er in de vergadering van april nog steeds onduidelijkheden op één of meer punten van het onderzoek, of 
eenduidige uitkomsten blijken niet mogelijk, dan valt het besluit cf het voorgenomen besluit, dat de Broederkerk 
wordt toegewezen aan wijk B. 


