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Het Vlaams Parlement,
– gelet op:
1° het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 (Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr. 31/1);
2° de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 van de minister van Financiën
en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed (Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr.
139/1);
3° de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024 van de
minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke
Kansen (Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr. 143/1);
4° de intentie van de minister van Onroerend Erfgoed en van de minister van
Binnenlands Bestuur om een systeem uit te werken dat voor alle Vlaamse
parochiekerken een inschatting maakt van de erfgoedwaarde en het herbestemmingsprofiel, en dat het lokale overleg voedt met objectieve informatie
die lokaal gebruikt kan worden als richtsnoer bij de opmaak van het kerkenbeleidsplan;
5° het feit dat de kerkgebouwen de laatste decennia steeds minder gebruikt
worden voor de eredienst;
6° de grote uitdagingen voor de komende jaren waarbij het klassieke gebruik
van het kerkgebouw steeds meer zal plaatsmaken voor her- en nevenbestemmingen;
7° het belang van participatie in trajecten voor de neven- en herbestemming
van kerkgebouwen;
– vraagt aan de Vlaamse Regering om:
1° erover te waken dat er voldoende participatie is en er een draagvlak
wordt gecreëerd om tot een succesvolle neven- of herbestemming van
kerkgebouwen te komen;
2° erover te waken dat er afstemming is tussen de verschillende spelers die actief
zijn op het werkveld van het religieus erfgoed, waaronder de erfgoedcellen,
intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies, bisdommen enzovoort,
zodat sterke en gedragen resultaten van neven- en herbestemming op zo
kort mogelijke termijn worden gegarandeerd;
3° te waken over een geïntegreerde aanpak waarbij, naast aandacht voor het
onroerend erfgoed onder meer door middel van een afgestemd depotbeleid,
ook de nodige aandacht gaat naar het roerend en immaterieel erfgoed zodat
een duurzame neven- of herbestemming wordt gewaarborgd;
4° ervoor te zorgen dat bij het begin van iedere bestuursperiode de bestaande
kerkenbeleidsplannen worden geactualiseerd en zo nodig bijgestuurd om
op die manier beter te kunnen inspelen op wijzigingen in de lokale situatie;
5° te onderzoeken in hoeverre het wenselijk is om meer eisen toe te
voegen aan het ontwikkelen van de kerkenbeleidsplannen en ze ruimer
te bekijken, waarbij onder meer aangegeven wordt in welke mate een
neven- of herbestemming zal bijdragen tot dorpskernversterking en welke
alternatieven er zijn voor een herlokalisatie van de lokale geloofsgemeenschap in een gebouw dat beter aansluit bij de behoeften en de omvang van
die lokale geloofsgemeenschap;
6° opdat een realistisch plan voor de neven- of herbestemming van eredienstgebouwen zou worden opgesteld, bij elk vooronderzoek te bepalen in welke
mate het wenselijk is om de subsidies ook in te zetten voor het onderzoek
naar het creëren van draagvlak, en naar het beheer, de financiering en de
ontwikkeling van businessmodellen. Vooral bij nevenbestemmingen moet
ook duidelijkheid komen over de financieringsmechanismen en -verplichtingen voor de lokale besturen;
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7°

te onderzoeken in welke mate nieuwe financieringsmechanismen waarin
ook de private sector een rol zou kunnen vervullen, zoals de oprichting
van een herbestemmingsfonds of het creëren van taxshelters, kunnen
bijdragen aan de werkzaamheden met betrekking tot de herbestemming
van eredienstgebouwen;
8° te onderzoeken op welke wijze de taken en opdrachten van het Projectbureau
Herbestemming Kerken na de stopzetting van zijn werkzaamheden door
andere actoren kunnen worden opgenomen zodat ze niet verloren gaan;
9° te onderzoeken op welke manier nog meer kan worden ingezet – naar het
model van het Verenigd Koninkrijk – op nevenbestemming als tijdelijke
oplossing, definitieve oplossing en tussenoplossing vooraleer naar een
volledige herbestemming kan worden gegaan;
10° na te gaan welke ruimtelijke obstakels bij bijvoorbeeld een functiewijziging,
die vandaag neven- of herbestemmingsprojecten blokkeren of vertragen,
kunnen weggewerkt worden.

Vlaams Parlement

