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1. OPDRACHT
De Protestantse Gemeente Ede is op 1 januari 2017 ontstaan uit een samengaan van de
Gereformeerde Kerk Ede en de Hervormde Taborgemeente Ede. De PG kent ongeveer 3500
gemeenteleden, waarvan ongeveer 500 tot 600 kerkgangers en – verdeeld over zes
kerkgebouwen - 2.000 zitplaatsen.
De PG werkt momenteel aan nieuw beleid voor de nabije toekomst. Naar aanleiding van
teruglopende ledentallen en inkomsten, stijgende kosten en te verwachten grote tekorten op
toekomstige begrotingen is in januari 2020 het rapport ‘Toekomstbestendig’ gepresenteerd,
Hierin staat een aantal maatregelen geformuleerd. Vervolgens heeft er een uitgebreide
discussie plaatsgevonden in verschillende groepen gericht op het naar elkaar toegroeien van de
wijken en naar onderlinge samenwerking. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een drietal
scenario’s: Open Huis, Thuis en Tentenkamp.
Onderdeel van deze scenario’s is de mogelijkheid van één centraal (nieuw en energieneutraal)
kerkgebouw. Tevens is de optie open dat (voorlopig) nog gebruik wordt gemaakt van bestaande
gebouwen als overgang naar één gebouw.
Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt en dat bekend moet zijn wat de
toekomstige alternatieve mogelijkheden van de kerkgebouwen zijn. Ten behoeve hiervan wil
de PG Ede een objectief totaalbeeld van de eigendommen verkrijgen, zodat een verantwoorde
keuze kan worden gemaakt.
De PG Ede wenst een globale indruk te krijgen van de toekomstige mogelijkheden in termen
van behoud, herbestemming en/of herontwikkeling van de volgende kerkgebouwen.
•
Beatrixkerk
•
Noorderkerk (niet in bezit, gehuurd)
•
De Open Hof
•
Taborkerk
•
Kerkelijk Centrum Emmaüs
•
Gereformeerde kerk Harskamp
Het betreft een globale studie van de bovengenoemde gebouwen, bedoeld om de
besluitvorming van de protestantse gemeente Ede te ondersteunen. In het kader van dit globale
rapport heeft op een aantal onderdelen nog geen kadastrale recherche plaatsgevonden naar
erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en dergelijke. Voor de besluitvorming op
hoofdlijnen is deze informatie nu nog niet nodig. Verschillende aspecten in dit rapport kunnen
in een later stadium op basis van de interne besluitvorming nader uitgewerkt worden. Kerkelijk
Waardebeheer kiest voor deze gefaseerde benadering om optimaal aan te sluiten bij de situatie
en de wensen van de opdrachtgever en deze niet onnodig op kosten te jagen.
De locatie, de gebouwen en hun directe omgeving zijn tijdens bezoeken op 7 juni 2022 globaal
opgenomen door de adviseurs van Kerkelijk Waardebeheer. De opname vond plaats onder
begeleiding van een lid van het College van Kerkrentmeester. Ter plaatse werd een toelichting
gegeven door plaatselijk bekende kosters of vrijwilligers.
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Naast door Kerkelijk Waardebeheer zelf ingewonnen informatie is gebruik gemaakt van
informatie die door de opdrachtgever is aangereikt. Dit rapport is voor Kerkelijk Waardebeheer
opgesteld door Lucas Sluiter, met medewerking van Petra Stassen.
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2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De PG Ede bezit vijf kerkgebouwen en maakt van een zesde gebruik door middel van huur. Als
het om de toekomst gaat wordt gesproken over een drietal scenario’s, te vinden op de website
in de vorm van een document van de projectgroep toekomst PG Ede (maart 2022). Niet
duidelijk is of er al voor een van de drie scenario’s is gekozen. Dit kan van invloed zijn op de
uiteindelijke keuze die men maakt en die de ruimtebehoefte voor de toekomst bepaalt.
In alle scenario’s wordt nu uitgegaan van het – uiteindelijk – afstoten van alle locaties, met
uitzondering van die in Harskamp. De ruimte-eisen die de PG Ede aan het gebouw voor de
toekomst stelt zijn op zich ook te situeren in de Beatrixkerk, het Kerkelijk Centrum Emmaüs en
de Open Hof. Dat is niet zo vreemd. Elk kerkgebouw is geschikt als kerkgebouw, evenwel zijn
de Taborkerk, de Noorderkerk en de Gereformeerde kerk Harskamp om redenen genoemd in
dit rapport minder geschikt om aan te wijzen als toekomstig centraal kerkgebouw.
De keuze voor het bouwen van een nieuw kerkgebouw wordt vaak gemotiveerd met het
draagvlak dat daarvoor zou bestaan. Alle locaties zitten als het ware in hetzelfde schuitje en dat
maakt een frisse nieuwe start mogelijk. Het is ook een kostbare en tijdrovende keuze. Het is
goed om niet alleen de voordelen van nieuwbouw te inventariseren maar ook de nadelen.
In dit rapport geeft Kerkelijk Waardebeheer aan wat er met de kerkgebouwen kan, waar ze
geschikt voor zijn als er een alternatieve bestemming moet worden gezocht. Daarbij houden
we rekening met de wens om naar één centraal kerkgebouw te gaan. Wat dan uiteindelijk de
beste keuze is, hangt af van het programma van Eisen, dat weer is gekoppeld aan het scenario
waarvoor de PG Ede kiest.
De positie van de Beatrixkerk vraagt aandacht. Volgens informatie van de PG Ede leidt afstoten
van dit kerkgebouw ertoe dat het bezit dient te worden teruggegeven aan degene die destijds
de grond heeft geschonken, dan wel diens erfgenamen. Uit de akte maken wij vooralsnog op
dat de grond is geschonken onder de voorwaarde dat er een kerkgebouw zou verrijzen, binnen
een bepaald tijdsbestek. Deze voorwaarde is in vervulling gegaan. Wat nu exact de formele
eigendomssituatie van dit gebouw is, vergt nader onderzoek.
Uitgaande van het gebouwenbezit van de PG Ede en gelet op de wens om in de toekomst
gebruik te maken van één centrale locatie komen wij tot de volgende conclusie.
De keuze voor nieuwbouw lijkt ons prematuur en verdient vanwege de evidente nadelen die er
ook aan kleven een heel goede motivatie. Uiteraard is het een optie die nader onderzocht kan
worden.
Uitgaande van de huidige kerkgebouwen lijkt de Beatrixkerk primair het meest geschikt als
centrale locatie, tenzij het Programma van Eisen (PvE) van de PG Ede, gebaseerd op het gekozen
scenario voor de toekomst, uitwijst dat het gebouw hiervoor te klein is.
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Het Kerkelijk Centrum Emmaüs is in onze ogen de volgende meest geschikte locatie, omdat dit
op dit moment het meest voldoet aan de eisen die aan een multifunctioneel kerkgebouw kan
worden gesteld. Wederom onder de voorwaarde dat het PvE ‘past’ in dit gebouw.
De Open Hof is wat oppervlakte betreft te groot, tenzij het door de PG Ede gekozen scenario
voor de toekomst iets anders uitwijst. De Open Hof vergt stevige bouwkundige investeringen
om het geschikt te maken als multifunctioneel gebouw voor de toekomst, reden waarom het
Kerkelijk Centrum Emmaüs wat ons betreft de voorkeur verdient.
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3. TABORKERK

3.1 Kerngegevens
Korte omschrijving kerkgebouw en aanhorigheden
De kerk is midden op het perceel gelegen. De voortuin is voorzien van een groenpartij met
een dubbele oprit voorlangs en parkeermogelijkheden. Langs de linkerzijgevel is een zij-tuin
met naastliggende overdekte fietsenstalling. Aan de rechterzijde ligt eveneens een zij-tuin
met parkeermogelijkheden. In 1971 werd tegen de rechterzijgevel, in een uitbouw een
zalencentrum gebouwd genaamd “Ons Huis”. Ons Huis beschikt over diverse zalen en een
foyer.
Tegen de achtergevel bevindt zich de achtertuin met toegang tot het souterrain onder het
zalencentrum. De locatie kent geen pastorie.
Het interieur van de kerk is gedateerd, en slecht onderhouden. Het interieur van het
zalencentrum is eveneens gedateerd, maar redelijk onderhouden. Installaties zijn in redelijke
staat. Elektra is achterstallig. De voorzieningen zijn achterstallig. De CV is gedateerd, maar
goed onderhouden.
Voor het zalencentrum geldt dat de bovengenoemde zaken hier en daar gedateerd ogen,
maar goed onderhouden zijn en in goede staat verkeren.

Korte omschrijving context / omgeving
Gesitueerd in een woonwijk, gelegen aan het spoor, tegenover ruime helft-van-dubbel
woonhuizen. Aan de rechterzijde is het spoor en een aantal woningen. Aan de achterzijde zit
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een kleine verzekeraar, een woonhuis en schuin achter een 3-laags appartementencomplex.
Aan de linkerzijde vindt grootschalige nieuwbouw plaats door woningbouwcorporatie
Woonstede.
Ede-stad is gelegen in de gemeente Ede. De gemeente Ede is gelegen op de westflank van
de Veluwe in de provincie Gelderland. Ede-stad is centraal gelegen in de gemeente aan de
A12, telt 78.030 inwoners en is daarmee de grootste plaats binnen de gemeente Ede.

Bestemmingsplan kerngegevens
De Taborkerk is gelegen in het bestemmingsplan ‘Maanderweg e.o.’ dat onherroepelijk is
geworden op 6 juni 2013’.
De locatie met het adres Prinsesselaan 8 heeft de enkelbestemming ‘Maatschappelijk’ met
functieaanduiding ‘Religie’. De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' uitsluitend een begraafplaats;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-medisch centrum'
uitsluitend een medisch centrum;
c. ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs' uitsluitend onderwijs- en
kinderopvanginstellingen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte' uitsluitend een praktijkruimte;
e. ter plaatse van de aanduiding 'religie' uitsluitend religieuze voorzieningen;
f. ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling' uitsluitend een zorginstelling;
g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-buurtcentrum'
uitsluitend een buurtcentrum;
h. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is tevens één bedrijfswoning
toegestaan;
i. wegen en paden;
j. tuinen, erven en verhardingen;
k. parkeervoorzieningen;
l. groenvoorzieningen.
Het bebouwingspercentage van het bouwvlak is 75%. Maximum bouwhoogte is 10 meter.
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Onderstaand een uitsnede uit de bestemmingsplankaart

Beoordeling / karakteristieken algemeen
Algemene indruk
Situering / bereikbaarheid

Parkeren
Functionaliteit / geschiktheid
Onderhoudstoestand
Tuininrichting
Bijzonderheden

Eenvoudig Kerkgebouw / kerkzaal met
nevenruimtes. Zonder bijgebouwen
Goed per auto en fiets. Goed per OV 15 min.
lopen (1,3 km) vanaf Intercitystation EdeWageningen. 5 min. lopen (400 m) vanaf
dichtstbijzijnde bushalte.
Goed. Op eigen terrein en vrij parkeren in
openbare ruimte.
Goed wat (neven)ruimtes betreft. Matig door
slechte staat van voorzieningen
Deels matig, deels redelijk.
Goed.
-

3.2 Mogelijkheden
Behoud

Doorgaan as it is als kerkgenootschap.
Wanneer de PG Ede kiest voor deze locatie, moet men rekening houden met een flinke
investering om de staat van onderhoud en voorzieningen te verbeteren. Zeker wanneer het
gebouw wordt vergeleken met de overige kerklocaties die in bezit zijn.
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De huidige gemeenschap bestaat hoofdzakelijk uit senioren en is klein qua omvang. Er komen
nagenoeg geen gezinnen, wat inhoudt dat deze locatie na verloop van tijd verder zal inkrimpen.
Zaken die voor behoud van deze locatie spreken zijn: indien perceel 18708 in bezit van de PG
Ede is, kan men er goed parkeren op eigen terrein en heeft de locatie een goede bereikbaarheid.
Alle ruimtes zijn wat vierkantenmeters betreft geschikt voor hun doelgebruik en met name de
nevenruimtes zijn mede door “ons huis” uitstekend te noemen. Wat ruimtes betreft is de locatie
erg geschikt voor behoud en voortzetting, wat in investeringskosten betreft niet.

Verkoop met bestemmingswijziging
Verkoop as it is met mogelijkheid van een andere bestemming.

De kerkzaal is door zijn staat en omvang minder geschikt om te herbestemmen. Op sport en
religie na, is hij te groot om as it is te gebruiken voor een andere functie. Na ingrijpende
verbouwing en herindeling is hij uiteraard geschikt te maken voor wat men wenst. Het gebouw
is te smal voor midden- en hoge klasse appartementen, maar goed geschikt voor sociale studio’s
of appartementen. De kerkzaal heeft in alle gevallen grondige renovatie nodig, sloop of
sloopnieuwbouw heeft wellicht financieel meer zin.
Het zalencentrum Ons huis is door indeling en opzet zeer geschikt om in te zetten voor een
ander soort gebruik.
Een locatie als deze in een stad als Ede heeft een goede aantrekkingskracht op maatschappelijke
organisaties. Er is veel vraag naar een dergelijke locatie met een maatschappelijke bestemming.
Voordat er andere functies in mogen dan religie, zal er eerst een functiewijziging moeten
plaatsvinden. Hier zal de burgerlijke gemeente Ede haar medewerking aan moeten verlenen.
Uit (markt)onderzoek zal moeten blijken naar welke functies de meeste vraag is in dit deel van
Ede. Men kan denken aan partijen die zich bezighouden met het organiseren van een kleine
bijeenkomst of het geven van yoga- of zelfverdedigingslessen, maar ook aan grotere partijen
die zich bezighouden met sport- en recreatieactiviteiten. Gezien de ligging nabij de Beatrixkerk,
is het houden van een ontmoetings- of bezinningsplek hier wellicht overbodig. Het in dit geval
in eigendom hebben van een dergelijke locatie past wat Kerkelijk Waardebeheer betreft niet
bij een Protestantse Gemeente. Dit houdt in dat de locatie in dit scenario het beste kan worden
afgestoten.

Verkoop met herontwikkeling
Verkopen voor sloop en nieuwbouw c.q. andere bestemming terrein.
De locatie wordt aan een zijde volledig geflankeerd door een grootschalige nieuwbouw en
wordt omringd door grondgebonden woningen. Sloop-nieuwbouw naar woningen lijkt derhalve
een aannemelijke mogelijkheid, mede gezien het feit dat het kerkgebouw geen monument is.
Door de situering en ligging erg geschikt voor woningbouw. Indien gekozen wordt voor sociale
woningbouw ook nog passend met het maatschappelijke karakter van de kerk. In elk geval is
het oprichten van nieuwe eengezinswoningen – dus geen appartementen – een logische keuze.
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De opbrengst per m2 is overigens volledig afhankelijk van de planologische mogelijkheden,
aangezien voor deze optie de huidige bestemming eerst gewijzigd zal moeten worden.
Bij meer wooneenheden, respectievelijk een intensievere bebouwing van het perceel, zal de
grondprijs per m2 stijgen. Dit vergt nader onderzoek, overleg en instemming van gemeentelijke
instanties. Daarnaast blijft het amoveren van een kerkgebouw gevoelig, en op zich
verdedigbaar, mede gezien de serieuze vraag naar nieuwe woningen in Ede. Voldoende
draagvlak en goede communicatie zijn in de besluitvorming van een sloop-nieuwbouwtraject
van groot belang.
Een gedenkteken of plaats (in de vorm van een steen/beeld of kapelletje) om te refereren aan
de historie van de plek is altijd mogelijk.

3.3 Opties voor de Taborkerk
Onze conclusies ten aanzien van dit kerkgebouw
De locatie wordt niet geschikt geacht als centrale kerkgebouw voor de toekomst. Mede gezien
de ligging bij de Beatrixkerk die wat dat betreft beter scoort.
Uit onderzoek kan eenvoudig blijken wat de voor- en nadelen zijn van de hiervoor genoemde
scenario’s in het kader van bestemming, prijs en looptijd.
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4. NOORDERKERK

4.1 Kerngegevens
Korte omschrijving kerkgebouw en aanhorigheden
De kerk is links gelegen op de kavel en staat middels een centrale gang met de bijgebouwen
en nevenruimten in verbinding. Aan de voorzijde kan men parkeren. Rechts bevinden zich de
bijgebouwen. Aan de linkerzijde opzij ligt een oprit die leidt naar een aantal parkeerplaatsen
aan de achterzijde van het complex.
Het interieur is modern, oogt nieuw en goed onderhouden. Installaties verkeren in goede
staat. De voorzieningen op de begane grond zijn in goede staat, op de 1e verdieping zijn ze
gedateerd. De CV is in goede staat. Er liggen vier zonnepanelen op het dak.
Momenteel in gebruik als parochiekantoor door één administratief medewerker.

Korte omschrijving context / omgeving
Gelegen in het Noordelijk deel van Ede-stad, tegenover verschillende vrijstaande woningen.
Aan de linkerzijde ligt een appartementencomplex ‘Roodenburgh’. Aan de rechterzijde van
locatie ligt het spoor met daarnaast restaurant en zalencentrum ‘Buitenzorg’. Aan de
achterzijde zijn parkeerplaatsen en wederom woningen gesitueerd.
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Bestemmingsplan kerngegevens
De locatie is gelegen in het bestemmingsplan ‘Ede-centrum e.o.’ dat onherroepelijk is
geworden op 2 juni 2022.
De locatie met het adres Amsterdamseweg 9 heeft de enkelbestemming ‘Maatschappelijk,
met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’. Met ter plaatse de functieaanduiding
‘religie’.
De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende
maatschappelijke voorzieningen:
a. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ is per aanduiding één bedrijfswoning
toegestaan;
b. ter plaatse van de aanduiding 'brandweerkazerne' is uitsluitend één
brandweerkazerne toegestaan;
c. ter plaatse van de aanduiding 'religie' zijn uitsluitend religieuze voorzieningen
toegestaan;
d. ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs' zijn uitsluitend onderwijs- en
kinderopvanginstellingen toegestaan;
e. ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling' is uitsluitend een zorginstelling
toegestaan;
f. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' is tevens een onderdoorgang voor
wegen, fiets- en voetpaden toegestaan;
g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-fietsenstalling' is
uitsluitend een fietsenstalling toegestaan;
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-politiebureau' is
uitsluitend een politiebureau toegestaan;
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-raadhuis' is
uitsluitend een raadhuis toegestaan;
j. ter plaatse van de aanduiding 'drugsopvang' is uitsluitend drugs- en/of
verslaafdenopvang toegestaan;
k. ter plaatse van de aanduiding 'gezondheidszorg' zijn uitsluitend voorzieningen op het
gebied van de gezondheidszorg en zorggerelateerde functies toegestaan;
l. ter plaatse van de aanduiding 'uitvaartcentrum' is uitsluitend een uitvaartcentrum
toegestaan;
m. ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven' is uitsluitend verenigingsleven
toegestaan;
n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-buurtcentrum' is
uitsluitend een buurtcentrum toegestaan;
o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk- molen' is
uitsluitend toegestaan, educatieve en recreatieve doeleinden en tevens het behoud,
beheer en herstel van de aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke en
monumentale waarden van de molen;
met daarbij behorende:
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p.
q.
r.
s.
t.
u.

laad- en losvoorzieningen;
tuinen, erven en verhardingen;
parkeer- en fietsvoorzieningen;
groenvoorzieningen;
nutsvoorzieningen;
brandveiligheids- en blusvoorzieningen.

De voor 'Waarde - Archeologie-1' aangewezen gronden zijn naast voor de overige
aangewezen
bestemmingen mede bestemd voor de
behoudenswaardige archeologische waarden.

bescherming

en

de

veiligstelling

van

Het bebouwingspercentage van het bouwvlak is 100%. Maximum bouwhoogte is 14 meter,
en de maximumgoothoogte bedraagt 10 meter.
Onderstaand een uitsnede uit de bestemmingsplankaart

Beoordeling / karakteristieken algemeen
Algemene indruk

Monumentaal
kerkgebouw
nevenruimtes/gebouwen.

met

17

Situering / bereikbaarheid

Parkeren
Functionaliteit / geschiktheid
Onderhoudstoestand
Tuininrichting
Bijzonderheden

Goed per auto en fiets. Goed per OV. 5
minuten
lopen
(500
meter)
van
dichtstbijzijnde bushalte. 9 minuten (800
meter) lopen vanaf stoptrein station Ede
Centrum (hier stoppen geen intercity’s)
Op eigen terrein en gratis op openbaar
terrein
Matig geschikt als kerkgebouw, door
transformatie zijn de liturgische waarden
grotendeels verdwenen.
Goed, en voor rekening verhuurder
Bestrating, p-vlakken. Geen groen.
Hoewel hier volgens het bestemmingsplan
uitsluitend religieuze voorzieningen zijn
toegestaan, is het gebouw hoofdzakelijk in
gebruik als concert- en kantoorruimte.

4.2 Mogelijkheden
Doorgaan of opzeggen?
Doorgaan as it is als kerkgenootschap.
Er is geen investering nodig om hier verder te gaan. Behalve dan de huurpenningen.
In het kader van kostenbesparing is het opzeggen van het huurcontract natuurlijk de snelste
weg. De PG zit wat kerkelijk vastgoed betreft te ruim in de jas, eigen gebouwen staan nagenoeg
leeg of kunnen optimaler gebruikt worden. Vanuit dat oogpunt is het vreemd om een gebouw
van een derde te huren.
Dit gebouw lijkt of is niet geschikt voor de ambitie om naar één centrale locatie te gaan, die
allerlei functies moet herbergen.

4.3 Opties voor de Noorderkerk
Onze conclusies ten aanzien van dit kerkgebouw.
Huur opzeggen .
Gelet op het feit dat de PG Ede voldoende andere kerkgebouwen heeft waar het door haar
gewenste programma (naar één kerkgebouw waar alle activiteiten in plaats kunnen vinden) ligt
het in de rede om de huur op te zeggen en de werkplek van de administratief medewerker in
een van de andere gebouwen te situeren.
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5. GEREFORMEERDE KERK HARSKAMP

5.1 Kerngegevens
Korte omschrijving kerkgebouw en aanhorigheden
Een typische, tamelijk onopvallende, wederopbouwkerk, die kenmerkend is voor
kerkgebouwen uit die bouwperiode. Het kerkgebouw is aan de voorzijde op het perceel
gelegen. De voortuin bestaat uit een beperkte groenstrook met een bescheiden entree. Langs
de linkerzijgevel is een oprit met toegangspoort die leidt naar het achterliggende, zeer ruime,
parkeerterrein. Aan de rechterzijde ligt een bescheiden groenstrook waar een nooduitgang
van de kerkzaal op uitkomt.
Tegen de achtergevel bevindt zich het eigen ruime parkeerterrein. De locatie kent geen
pastorie.
Het interieur van de kerk is gedateerd en matig onderhouden. Installaties zijn in redelijke
staat. Elektra is gedateerd. Evenals de voorzieningen. De CV is gedateerd, maar goed
onderhouden.

Korte omschrijving context / omgeving
Gesitueerd midden in een woonwijk, op de hoek van de Beatrixlaan en Julianastraat en
tegenover helft-van-dubbel woonhuizen. Aan de rechterzijde zijn vrijstaande woningen
gelegen. Aan de achterzijde grenzen de achtertuinen van woningen aan het parkeerterrein
van de kerk. Aan de linkerzijde zijn rijwoningen gesitueerd. Op een steenworp afstand ligt
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een Plus supermarkt met een groot openbaar parkeerterrein, geflankeerd door lokale
middenstandsondernemingen.
Harskamp is gelegen in het noordoosten in de gemeente Ede, aan de rand van de Veluwe.
Het dorp telt 3.665 inwoners en is daarmee een van de kleinere dorpen (op vijf na grootste)
binnen de gemeente Ede. ‘De Kerk’, (de christelijke kerk) speelt een prominente rol in
Harskamp, het dorp heeft naast de Gereformeerde kerk Harskamp nog een Hervormde en
een Hersteld Hervormde Kerk.

Bestemmingsplan kerngegevens
De locatie is gelegen in het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Harskamp’ dat
onherroepelijk is geworden op 29 september 2011.
De locatie met het adres Beatrixlaan 2 heeft de enkelbestemming ‘Maatschappelijk, met als
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’. Met ter plaatse de functieaanduiding ‘religie’.
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. levensbeschouwelijke voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
‘religie’;
b. sportvoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘sport’;
c. zorginstellingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘zorginstelling’;
d. onderwijs- en kinderopvanginstellingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
‘onderwijs’;
e. brandweerkazerne, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘brandweerkazerne’;
f. zorgcentrum, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gezondheidszorg';
g. bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
h. tuinen, erven en verhardingen;
i. parkeervoorzieningen;
j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
k. groenvoorzieningen.
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn naast voor de overige
aangewezen bestemmingen mede bestemd voor de bescherming en de veiligstelling van
archeologische waarden. Dit heeft te maken met hoge archeologische verwachtingen in de
grond (dekzandruggen en koppen).
Het bebouwingspercentage van het bouwvlak is 45%. Maximum bouwhoogte is 10 meter,
en de maximumgoothoogte bedraagt 6 meter.
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Onderstaand een uitsnede uit de bestemmingsplankaart

Beoordeling / karakteristieken algemeen
Algemene indruk
Situering / bereikbaarheid

Parkeren
Functionaliteit / geschiktheid

Onderhoudstoestand
Tuininrichting

Eenvoudig kerkgebouw, kerkzaal met
nevenruimtes.
Goed per auto en fiets. Redelijk per OV. 4
minuten
lopen
(350
meter)
van
dichtstbijzijnde bushalte. Harskamp heeft
geen treinstation.
Ruim voldoende op eigen terrein. Vrij
parkeren in openbaar gebied
Erg geschikt als (dorps) kerkgebouw.
Voldoende
nevenruimtes.
Goede
bereikbaarheid voor de inwoners van
Harskamp.
Redelijk. Dak(bedekking) is slecht.
Sober, met name straatwerk wegens
parkeerterrein.

Bijzonderheden
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5.2 Mogelijkheden
Behoud

Doorgaan as it is als kerkgenootschap.
Erg geschikt voor behoud en voortzetting. Huidige gemeenschap/kerkbezoekers is
redelijkerwijs vanuit de andere locaties niet te bedienen. De excentrische ligging in het
grondgebied van de PG is een argument om de locatie aan te houden. Men kan niet van de
Harskampers verwachten ‘helemaal’ naar Ede te rijden om een kerkdienst bij te wonen.
Het kerkgebouw is ook zeer geschikt en met beperkte middelen, op het dak na, in goede staat
te brengen. Het dak moet worden opgeknapt, waarbij naast de dakpannen, ook (delen van) de
dakconstructie moet worden vervangen. De renovatie van het dak wordt hierdoor een kostbare
aangelegenheid.
De locatie heeft verder uitstekende parkeermogelijkheden en kent een goede bereikbaarheid.
Nevenruimtes zijn goed en voldoende aanwezig. Een goede kerk voor de inwoners van
Harskamp en een goede satellietlocatie voor de PG Ede.

Verkoop met bestemmingswijziging
Verkoop as it is met mogelijkheid van een andere bestemming.
Puur naar het gebouw en perceel kijkend, is herbestemming goed mogelijk. De ligging, de vorm
en de indeling van het gebouw bieden mogelijkheden die anders zijn te benutten dan voor het
huidige kerkelijk gebruik. Een ruim gebouw met voldoende parkeermogelijkheid, heeft een
bepaalde waarde en aantrekkingskracht. Het is vervolgens wel de vraag wat er in een dorp als
Harskamp, met haar 3.665 inwoners, op dit moment allemaal kan. Veel maatschappelijke
functies zijn in de omgeving momenteel al ingevuld.
Met een buurthuis, verscheidene horeca, huisarts en kerken in de regio is in de sectoren
gezondheid en beweging, horeca, cultuur, leren en godsdienst al ruim voorzien.
Herbestemmingen die een meer commerciële aanpak vergen, zoals detailhandel (zowel foodals non-food), kantoor of wonen, zien wij niet als kansrijk op deze locatie en in een dorp als
Harskamp.

Verkoop met herontwikkeling
Verkopen voor sloop en nieuwbouw c.q. andere bestemming terrein.
Het meest kansrijk is een herbestemming naar wonen. Eengezinswoningen passend in de wijk
waar de kerk zich in bevindt. De mogelijke opbrengst is volledig afhankelijk van de
planologische mogelijkheden, aangezien voor deze optie de huidige bestemming eerst
gewijzigd zal moeten worden. Bij meer wooneenheden, respectievelijk een intensievere
bebouwing van het perceel, zal de grondprijs per m2 stijgen. Dit vergt nader onderzoek, overleg
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en instemming van gemeentelijke instanties. De vraag naar woningen zal in Harskamp aanwezig
zijn.

5.3 Opties voor de Gereformeerde kerk Harskamp
Onze conclusies ten aanzien van dit kerkgebouw
Dit kerkgebouw is niet geschikt om als centrale locatie voor de PG Ede te worden gebruikt.
Gelet op de ligging en de aanwezig geloofsgemeenschap is ons advies dit kerkgebouw te
behouden.
De huidige gemeenschap en kerkbezoekers zijn redelijkerwijs vanuit de andere locaties niet te
bedienen. De excentrische ligging binnen het grondgebied van de PG is derhalve een argument
om de locatie aan te houden.
Als er behoefte is aan het behouden van een vierplek in Harskamp, dan zou dat op deze locatie
goed kunnen. Men moet dan wel bereid zijn om een flinke investering te doen in de kap. Het
kerkgebouw zal in de uiteindelijke exploitatie niet te kostbaar zijn om te behouden.

23

6. BEATRIXKERK

6.1 Kerngegevens
Korte omschrijving kerkgebouw en aanhorigheden
De kerk ligt vrijstaand op een driehoekig perceel in een boomrijk deel van een woonwijk. De
kerk ligt gecentreerd op het perceel. De voortuin heeft een groenpartij en trottoir dat leidt
tot een statige entree. Langs de linkerzijgevel vindt men de niet-overdekte fietsenstalling.
Aan de rechterzijde zijn nog wat fietsenrekken tegen de kerk geplaatst en ligt een
bijgehouden groenpartij. In 1988 werd tegen de achtergevel een uitbouw geplaatst. Voor
deze uitbouw ligt een ruimparkeerterrein dat overdag wordt verhuurd aan het
tegenoverliggende gezondheidscentrum.
Het interieur is in goede staat en wordt goed onderhouden. Installaties zijn in redelijke staat.
Elektra is redelijk. De voorzieningen zijn redelijk. De CV is redelijk.

Korte omschrijving context / omgeving
Gesitueerd op een markante locatie. De kerk ligt vrijstaand op een driehoekig perceel. Het
perceel wordt aan de achterzijde van de kerk afgesloten door de Willem de Zwijgerlaan. Daar
bevinden zich de zalen en het parkeerterrein van de kerk. De andere zijden van het gebouw
grenzen aan de Juliana van Stolberglaan en de Anna van Burenlaan.
Tegenover aan de achterzijde is een gezondheidscentrum gelegen evenals helft-van-dubbel
en drie-in-rij woningen. Tevens bevindt zich aan de achterzijde het parkeerterrein. Aan de
rechter- en linkerzijde zijn helft-van-dubbel woningen gesitueerd.
De Beatrixkerk is gelegen in Ede-stad.
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Bestemmingsplan kerngegevens
De kerk is gelegen in het bestemmingsplan ‘Maanderweg e.o.’ dat onherroepelijk is geworden
op 06 juni 2013.
De locatie met het adres Beatrixlaan 54 heeft de enkelbestemming ‘Maatschappelijk’ met
een dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 1’. De voor 'Maatschappelijk' aangewezen
gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' uitsluitend een begraafplaats;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-medisch
centrum' uitsluitend een medisch centrum;
c. ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs' uitsluitend onderwijs- en
kinderopvanginstellingen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte' uitsluitend een praktijkruimte;
e. ter plaatse van de aanduiding 'religie' uitsluitend religieuze voorzieningen;
f. ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling' uitsluitend een zorginstelling;
g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-buurtcentrum'
uitsluitend een buurtcentrum;
h. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is tevens één bedrijfswoning
toegestaan;
i. wegen en paden;
j. tuinen, erven en verhardingen;
k. parkeervoorzieningen;
l. groenvoorzieningen.
De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn naast voor de overige
aangewezen bestemmingen mede bestemd voor de bescherming en de veiligstelling van
archeologische waarden.
Het bebouwingspercentage van het bouwvlak is 100%. Maximum bouwhoogte is 10 meter.
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Onderstaand een uitsnede uit de bestemmingsplankaart

Beoordeling / karakteristieken algemeen
Algemene indruk
Situering / bereikbaarheid

Parkeren
Functionaliteit / geschiktheid
Onderhoudstoestand
Tuininrichting
Bijzonderheden

Beeldbepalend en markant kerkgebouw,
herkenningspunt
Kerkgebouw
mét
nevenruimtes.
Goed per auto en fiets. Redelijk per OV. 10
minuten
lopen
(850
meter)
van
dichtstbijzijnde bushalte. 13 minuten (1,3 km)
lopen vanaf intercity treinstation EdeWageningen.
Ruim voldoende op eigen terrein. Vrij
parkeren in openbaar gebied
Erg geschikt als kerkgebouw. Voldoende
nevenruimtes. Goede bereikbaarheid voor
diegene die met auto, fiets of lopend komt.
Redelijk tot goed.
Fraai en bosrijk.
De kaart geeft goed aan hoe het kerkgebouw
is gesitueerd in het stratenplan en de hele
wijk en daarmee een geheel vormt.
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6.2 Mogelijkheden
Behoud

Doorgaan as it is als kerkgenootschap.
Erg geschikt voor behoud en voortzetting. Veel nevenruimte. Hier en daar al in goede staat.
Ten opzichte van de overige kerkgebouwen is de Beatrixkerk, samen met de Taborkerk, het
meest centraal gelegen in Ede-stad. De locatie heeft een monumentaal kerkelijke uitstraling en
zal door eenieder in een oogopslag als kerkgebouw worden geïnterpreteerd.
De Beatrixkerk bedient nu de meeste kerkgangers in de PG. Kerkgangers komen meestal niet
met OV en dan is de bereikbaarheid uitstekend. Aan het terugdringen van de stookkosten moet
worden gewerkt, met isolerende maatregelen valt veel winst op de energierekening te behalen.
Beeld- en geluidsinstallatie zijn uitmuntend. Huuropbrengsten zijn goed, het ruime
parkeerterrein is ideaal: op werkdagen verhuurd wat de eigen inzetbaarheid beperkt, maar ’s
avonds en in het weekend beschikbaar voor eigen gebruik.

Verkoop met bestemmingswijziging of herontwikkeling
Verkoop as it is met mogelijkheid van een andere bestemming of sloop en nieuwbouw c.q.
andere bestemming terrein.

Volgens de PG Ede rust op dit kerkgebouw de ontbindende voorwaarde van teruggave aan de
oorspronkelijke eigenaar of zijn erfgenamen als het kerkgebouw niet meer als zodanig wordt
gebruik. Als dit juist is, is het gebouw moeilijk in te zetten voor herbestemming. Bij
herbestemmen dient immers de grond, in originele staat, te worden teruggegeven aan de
schenker of diens erfgenaam. Wij lezen de akte anders, namelijk zo dat de ontbindende
voorwaarde niet meer geldt, omdat die in vervulling is gegaan. In dat geval is de PG Ede gewoon
volledig eigenaar.

6.3 Opties voor de Beatrixkerk
Onze conclusies ten aanzien van dit kerkgebouw.
Behouden omdat enerzijds de locatie erg geschikt is als centraal kerkgebouw. Anderzijds ‘zit’
de PG Ede met de schenkingsvoorwaarde, die Kerkelijk Waardebeheer anders interpreteert dan
wat nu binnen de PG de gedachtegang is. Een notaris zou hier onderzoek naar kunnen doen en
met meer zekerheid zich over kunnen uitspreken. Dit is om logische redenen belangrijk om te
weten te komen, omdat het de verkoop bemoeilijkt, zo niet onmogelijk maakt. Ook verkoop
aan een ander kerkgenootschap zal relatief gezien weinig opbrengst genereren voor de PG
aangezien er geen alternatieve aanwendbaarheid is.
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7. KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS

7.1 Kerngegevens
Korte omschrijving kerkgebouw en aanhorigheden
Modern kerkgebouw zonder als zodanig direct herkenbaar te zijn.
De kerk is midden achter op het perceel gelegen en de entree is schuin richting het
noordoosten georiënteerd. Hierdoor ontstaat aan de voorzijde een klein plein met
parkeermogelijkheden, zij het beperkt. Aan de voorzijde, voorzien van een kleine groenpartij
bevinden zich echter direct gratis parkeermogelijkheden op openbaar terrein. Langs de
linkerzijgevel bevindt zich een smal pad geflankeerd door een haag, die als erfafscheiding
dient. Aan de rechterzijde ligt een smalle groenstrook, direct aan het trottoir.
Tegen de achtergevel bevindt zich ook een smalle groenstrook. De locatie heeft derhalve niet
veel eigen terrein en kent geen pastorie. De kerk heeft vier goed inzetbare zalen.
Het interieur van de kerk oogt ‘modern’, typisch jaren ‘90 en is goed onderhouden. Installaties
zijn goed. Elektra is goed. De voorzieningen zijn goed. De CV verkeert in goed staat en wordt
goed onderhouden. Het gebouw verkeert in zijn geheel in goed staat.

Korte omschrijving context / omgeving
Gesitueerd in een gebied omringt door woonwijken, waarin een aantal sociale/
maatschappelijke voorzieningen zijn opgenomen. Tegenover de kerk ligt een sporthal,
onderdeel van een groter maatschappelijk (sport)complex. Aan de rechterzijde ligt een
reguliere sportschool. Aan de achterzijde ligt belendend de openbare weg met daarachter
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een woonwijk met geschakelde helft-van-dubbel woningen. Aan de linkerzijde is een
openbaar groen sportpark gelegen, met allerlei sport- en spelvoorzieningen.
Het Kerkelijk Centrum Emmaüs is gelegen in het zuidelijk deel van Ede-stad.

Bestemmingsplan kerngegevens
De kerk is gelegen in het bestemmingsplan ‘Maandereng - Rietkampen’ dat onherroepelijk is
geworden op 30 september 2010.
De locatie met het adres Laan der Verenigde Naties 94 heeft de enkelbestemming
‘Maatschappelijk’ met de functieaanduiding ‘Religie’.
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. brandweerkazerne, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘brandweerkazerne’;
b. onderwijs- en kinderopvanginstelling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
‘onderwijs’;
c. levensbeschouwelijke voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
‘religie’;
d. sporthal en welzijnscentrum, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘sport’;
e. zorginstellingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘zorginstelling’;
f. praktijkruimte voor gezondheidszorg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'praktijkruimte';
g. nutsvoorzieningen;
h. tuinen, erven en verhardingen;
i. parkeervoorzieningen;
j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
k. groenvoorzieningen.
Het bebouwingspercentage van het bouwvlak is 80%. Maximum bouwhoogte is 9 meter.
Maximumgoothoogte is 8 meter.
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Onderstaand een uitsnede uit de bestemmingsplankaart

Beoordeling / karakteristieken algemeen
Algemene indruk
Situering / bereikbaarheid
Parkeren
Functionaliteit / geschiktheid
Onderhoudstoestand
Tuininrichting
Bijzonderheden

Eenvoudig en functioneel kerkgebouw.
Kerkzaal met goede nevenruimtes.
Redelijk per auto en goed per fiets. Redelijk
per OV. 5 minuten lopen (450 meter) van
dichtstbijzijnde bushalte.
Onvoldoende op eigen terrein. Vrij parkeren
in openbaar gebied.
Erg geschikt als kerkgebouw. Voldoende
nevenruimtes. Goede bereikbaarheid voor de
inwoners van de omliggende wijken.
Goed. Dak en casco zijn goed.
Sober en kleinschalig. Buitenterrein is
hooguit geschikt voor kleine groenpartijen en
ter inspectie en onderhoud van het casco.
Deze locatie kent een beheerder.

30

7.2 Mogelijkheden
Behoud

Doorgaan as it is als kerkgenootschap.
Erg geschikt voor behoud en voortzetting als centraal kerkgebouw. Goed gebouw, zowel qua
omvang, voorzieningen en staat van onderhoud om voortzetting te verantwoorden. Er hoeft
geen investering te worden gedaan. Door het huurcontract met Kleopas, tezamen met de
mogelijkheid tot zalenverhuur, is het creëren van een positieve exploitatie hier goed mogelijk,
als daar niet al sprake van is.
Het gebrek aan parkeren op eigen terrein én de decentrale ligging binnen het grondgebied van
de PG Ede zijn de enige nadelen aan deze locatie. Nevenruimtes zijn goed en voldoende
aanwezig. Er zijn plannen voor een interne verbouwing om mede beter aan de behoefte voldoen
van de huurder.

Verkoop met bestemmingswijziging
Verkoop as it is met mogelijkheid van een andere bestemming.
Puur naar het gebouw en de locatie kijkend is herbestemming goed mogelijk. Het feit dat deze
locatie geen ‘kerkelijke’ uitstraling heeft, zeker vanaf de voorzijde gezien, werkt drempel
verlagend. Tevens is de ligging in het huidige maatschappelijke cluster positief te noemen.
Tijdens de oprichting van dit hele gebied in de jaren 90 is dit absoluut bewust zo gedaan. Als
Buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf, maar ook voor huisvesting van gezondheidszorg is
het gebouw bijzonder geschikt, of eenvoudig geschikt te maken. Omdat het wijkgebouw weg
is, is de locatie hiervoor ook zeer geschikt. Ook in het scenario van behoud is in het kader van
optimalisatie van de exploitatie huisvesting hiervan iets om te overwegen, dat wil zeggen in een
vorm van medegebruik of nevenbestemming.

Verkoop met herontwikkeling
Verkopen voor sloop en nieuwbouw c.q. andere bestemming terrein.
De oppervlakte van de kavel werkt nadelig voor dit scenario. Er kan simpelweg niet veel op
gebouwd worden. Ook gezien de belendende percelen, is ‘wonen’ niet passend. Feitelijk kan
hier alleen hetzelfde bouwvolume worden opgericht dat er al staat. En gezien het feit dat het
huidige gebouw in goede staat verkeert en op zichzelf al geschikt is voor herbestemming, is
sloop en nieuwbouw een niet aannemelijke optie.
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7.3 Opties voor het Kerkelijk Centrum Emmaüs
Onze conclusies ten aanzien van dit kerkgebouw.
Op termijn geschikt als centraal kerkgebouw, dus de optie behouden en verder optimaliseren
van de exploitatie ligt in de rede. Mede door de ligging en het verzorgingsgebied in het zuiden
van Ede, en door de staat van onderhoud en geschiktheid van de ruimtes. De exploitatie van de
locatie is al goed door de verhuur aan de Kleopas gemeente en de voordelige stookkosten – dit
laatste zeker in vergelijking met de overige kerken –. Op de korte termijn zal de kerkzaal te klein
zijn om alle kerkgangers te kunnen huisvesten.
Afstoten.
Het gebouw is tevens ook erg courant en hierdoor goed en waarschijnlijk relatief snel te
verkopen. Dit komt door de ligging, de staat van onderhoud, de vele ruimtes en een niet te
grote kerkzaal. Maar ook door het feit dat het gebouw niet direct een zeer kerkelijke
uitstraling heeft.
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8. DE OPEN HOF

8.1 Kerngegevens
Korte omschrijving kerkgebouw en aanhorigheden
Een gedateerd en goed onderhouden complex met een moderne opzet.
Het complex beslaat zowat het gehele perceel. Aan de voorzijde is een groenpartij voorzien
van fietsenrekken die overloopt in het trottoir waar direct 15 openbare parkeerplekken aan
grenzen. Hoewel het complex geen parkeerplekken op eigen terrein kent, is hier in de
omgeving genoeg in voorzien. Aan de overzijde van de straat bevinden zich tevens 11
parkeerplekken en op 100 meter afstand ligt een groot parkeerterrein. Langs de linkerzijgevel
is een groenstrook. Aan de rechterzijde ligt eveneens een groenstrook grenzend aan het
trottoir. Tegen de achtergevel bevindt zich ook een groenstrook. De locatie kent geen
pastorie of tuin.
Het gebouw beschikt over twee kerkzalen, met elk een eigen entree: een grote zaal die
oorspronkelijk voor de Gereformeerden bestemd was (de Alpha-zaal). Daarnaast een kleinere
zaal, die oorspronkelijk voor de Hervormde Taborgemeente bestemd was (de Omega-zaal).
De Omegazaal is sinds 1997 niet meer voor de eredienst door deze gemeente in gebruik. De
entree is bij de laatste verbouwing in 2005 verplaatst. Verder is er sprake van negen (!)
kleinere zalen, geschikt voor zowel eigen gebruik als voor verhuur. Ook is er een bar met een
volledige vergunning.
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Het interieur van de kerk is gedateerd, maar goed onderhouden. Installaties zijn in redelijk
goede staat. Elektra is in redelijk goede staat. De voorzieningen zijn in goede staat. De CV is
goed en wordt goed onderhouden.

Korte omschrijving context / omgeving
Gesitueerd te midden van meerdere woonwijken, gelegen naast een grote doorgaande weg,
de Slotlaan, die een deel van deze wijken ontsluit. Tegenover de kerk zijn geschakelde
woningen gelegen. Aan de rechterzijde is een kinderdagverblijf en aan de linkerzijde een sloot
met daarnaast een grote 14-laags galerijflat. Aan de achterzijde is verder nog wat groen met
een openbaar toegankelijk speel-/trapveldje.
De Open Hof is gelegen in ‘Ede-Veldhuizen’ in het noordwesten van Ede-stad. Dit deel van
de stad heeft 14.160 inwoners en is daarmee de op een na grootste kern.

Bestemmingsplan kerngegevens
Het complex is gelegen in het bestemmingsplan ‘Veldhuizen B’ dat onherroepelijk is
geworden op 12 mei 2011.
De locatie met het adres Hoflaan 2 heeft de enkelbestemming ‘Maatschappelijk’ met de
functieaanduiding ‘Religie’, met de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’.
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding 'religie' zijn uitsluitend religieuze voorzieningen
toegestaan;
b. ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs' zijn uitsluitend onderwijs- en
kinderdagopvanginstellingen toegestaan;
c. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte', is uitsluitend een praktijkruimte
toegestaan;
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - buurtcentrum',
is uitsluitend een buurtcentrum toegestaan;
e. ter plaatse van de aanduiding 'sporthal' is uitsluitend een sporthal toegestaan;
f. wegen en paden;
g. tuinen, erven en verhardingen;
h. parkeervoorzieningen;
i. groenvoorzieningen.
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn naast voor de overige aangewezen
bestemmingen mede bestemd voor de bescherming en de veiligstelling van archeologische
waarden in de grond.
Het bebouwingspercentage van het bouwvlak is 100%. Maximum bouwhoogte, niet ter
plaatse van de kerkzalen, is 4 meter.
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Onderstaand een uitsnede uit de bestemmingsplankaart

Beoordeling / karakteristieken algemeen
Algemene indruk
Situering / bereikbaarheid
Parkeren
Functionaliteit / geschiktheid

Onderhoudstoestand
Tuininrichting
Bijzonderheden

Eenvoudig,
en
markant
kerkgebouw/complex. kerkzalen met vele
nevenruimtes en voorzieningen.
Redelijk goed per auto en goed per fiets.
Redelijk per OV. 3 minuten lopen (300 meter)
van dichtstbijzijnde bushalte.
Geen op eigen terrein. Vrij parkeren in
openbaar gebied is ruim voorzien.
Erg grote locatie om te dienen als ‘wijkkerk’.
Erg
veel
nevenruimtes.
Goede
bereikbaarheid voor de inwoners van de
omliggende wijken.
Matig. Hoewel het dak in 2000 is vernieuwd,
is deze weer aan vervanging toe. Hier en daar
lekkage. Het casco is verder goed.
Deze locatie kent een beheerder.
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8.2 Mogelijkheden
Behoud

Doorgaan as it is als kerkgenootschap.
Deze locatie al snel te groot voor het huidige gebruik, en wellicht zelfs voor het gebruik als
centraal kerkgebouw voor de hele PG Ede. In het kader van ‘kerk zijn’ heeft dit gebouw een
grotere oppervlakte dan noodzakelijk. Terwijl bij behoud het onderhoud voor deze oppervlakte
wel door de PG Ede dient te worden gedragen. Wanneer deze boventallige ruimtes niet zinvol
worden verhuurd, moeten ze wel onderhouden worden. Zo moet binnen afzienbare tijd, overal
het dak worden gerenoveerd, ook boven de ruimten die de PG Ede zelf niet nodig heeft.
Een voordeel van deze locatie is dat, als er behoefte aan is, er twee kerkdiensten tegelijkertijd
kunnen worden aangeboden. Dit om tegemoet te kunnen komen aan de diversiteit binnen de
PG Ede. Op een andere locatie kan dit ook, maar dan moeten de vieringen na elkaar worden
ingepland.

Verkoop met bestemmingswijziging
Verkoop as it is met mogelijkheid van een andere bestemming.
Puur naar het gebouw en de locatie kijkend is herbestemming goed mogelijk. Het potentiële
verzorgingsgebied de voorzieningen als zorg en sport is erg groot.
Nadeel is dat er geen eigen parkeervoorziening is, dit kan het vergunningsproces bemoeilijken
in het kader van de parkeernormen.
Een groot sportcentrum, een gezondheidscentrum of basisschool passen in dit gebouw.
Hiervoor is het gebouw geschikt te maken. Het gebouw is te groot voor een wijkgebouw of
kinderdagverblijf.

Verkoop met herontwikkeling
Verkopen voor sloop en nieuwbouw c.q. andere bestemming terrein.
Samen met de plannen die er (ooit) waren voor het parkeerterrein is de bestemming ‘wonen’
goed mogelijk. In verhouding tot het gebouw is de kavel relatief klein, maar groot genoeg voor
een project met een aantal grondgebonden woningen.

8.3 Opties voor de Open Hof
Onze conclusies ten aanzien van dit kerkgebouw is dat het vooral groot is, wellicht zelfs te groot
als centrale kerk. Het kan daarvoor wel geschikt gemaakt worden, dit vergt aanzienlijke
investeringen.
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Een groot kerkgebouw behouden bij forse inkrimping van het bezit van kerkelijk vastgoed is an
sich verdedigbaar. Voorwaarde is wel verbetering van de exploitatie door de tweede kerkzaal
vast te verhuren aan idealiter een ander kerkgenootschap, dan wel zinvol zelf te gebruiken in
een tweede viering. In de tweede plaats zal in deze zaal een andere maatschappelijke functie
aan kunnen worden toegewezen en is in de galerij/hal het plaatsen van een fysieke afscheiding
mogelijk om dit deel van het gebouw af te scheiden van het ‘kerkelijk deel’. De PG Ede heeft
alle ruimte die de Open Hof biedt niet nodig, tenzij de inrichting van het centrale kerkgebouw
en nieuw beleid tot een andere conclusie leiden.
Afstoten
kan
overwogen
worden
als
zich
een
mooie
maatschappelijke
herbestemming/hergebruik aandient.
Ook sloop-nieuwbouw naar eengezinswoningen behoort tot de mogelijkheden, kortom een
locatie met veel opties. Gezien de ligging en omvang, geschikter om te herontwikkelen dan de
Emmaüskerk. Gezien de onderhoudsstaat ook begrijpelijker om te amoveren. De reservering
voor renoveren van het dak komt vrij en is aan te wenden voor andere doeleinden, bijvoorbeeld
kerkelijke. Tot slot is het kavel hier groter (2.293 m2 t.o.v. 1.340 m2) en zal derhalve zorgen
voor een grotere opbrengst.
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10. VERVOLGSTAPPEN
Op basis van de bevindingen in dit rapport zijn de volgende vervolgstappen van belang.
•

Bestuurlijke besluitvorming mede op basis van dit advies.

•

Informeren en horen van gemeenteleden en/of kerkenraad.

•

Vaststellen van de randvoorwaarden waarbinnen een gesprek met de burgerlijke
gemeente plaats kan vinden.

•

Overwegen om een professionele partij in te schakelen om het vervolgproces te
begeleiden, die marktpartijen zoekt om planvorming te realiseren voor de eventuele af
te stoten locaties.

•

Overleg en/of afstemming met kerkelijk betrokken partijen.

•

Overleg met gemeentelijke overheid en andere noodzakelijke instanties.

•

Uitvoering van de te nemen besluiten.

Kerkelijk Waardebeheer heeft de deskundigheid hiertoe in huis en is graag bereid om ook in de
vervolgfase de nodige ondersteuning en begeleiding te bieden.
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11. INFORMATIE EN BRONNEN
11.1 Door opdrachtgever verstrekte informatie
•

Mondelinge toelichting tijdens de opname.

•

Document ‘drie scenario’s voor een PGE met toekomst’, dd. maart 2022

•

Diverse rapporten van Monumentenwacht.

•

Diverse 10- jaren planningen inzake onderhoud.

•

Diverse huurovereenkomsten.

•

Diverse verzekeringspolissen en -overzichten.

•

WOZ-overzichten, dd. 2020 en 2021

11.2 Geraadpleegde bronnen
•

www.protestantsegemeente-ede.nl

•

www.protestantsegemeente-ede.nl/toekomstpge

•

www.ede.incijfers.nl

•

www.kadaster.nl

•

www.ruimtelijkeplannen.nl

•

www.perceelloep.nl

•

www.kadastralekaart.com

•

www.vastgoedloket.ede.nl

•

www.monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

•

Archief Kerkelijk Waardebeheer
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12. BIJLAGEN
12.1 Kerngegevens kerkgebouwen
Kerkgebouw
Aanhorigheden
Adres kerkgebouw
Kadastrale aanduidingen
Bestemming
Publiekrechtelijke beperkingen
Perceeloppervlakte
Eigendom
Monumentale status
Bouwjaar
Architect
Renovatie / uitbreiding (jaar)
Parkeerplaatsen op terrein
Vloeroppervlaktes (m2 bvo)
Energieverbruik
Aantal zitplaatsen
Aantal personen in gewone viering
Aantal vieringen per week
Bijzonderheden

Kerkgebouw
Aanhorigheden
Adres kerkgebouw
Kadastrale aanduiding

De Taborkerk
Zalencentrum, tuin, overdekte fietsenstalling en Pterrein
Prinsesselaan 8, 6713 PX Ede
Gemeente Ede
Sectie: K Nummer: 12833 en 18708
Maatschappelijk, religie
Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie
Kadaster.
4.000 m2 + 1.906 m2 = 5.906 m2
Protestantse Gemeente te Ede
Geen status
1953
B.W. Zijfers uit Ede
Renovatie interieur in 1979 en 2007.
Uitbreiding in 1971 (zalencomplex "Ons Huis")
29
Kerkzaal: +- 480 m2
Aanhorigheid en nevenruimten: +- 495 m2
Goed / redelijk / matig / slecht
70 zitplaatsen in huidige opstelling. Standaard 250.
Max. 300 zitplaatsen
40 – 50
1x per week
Perceel 18708 (Ontstaan uit Ede K 8417) is een
openbare weg (Hovystraat/Kaas Katerlaan). De
eigendomssituatie is hier onduidelijk. Kadastraal staat
de burgerlijke gemeente Ede als eigenaar genoteerd,
terwijl de PG in de veronderstelling is, zelf eigenaar te
zijn. Dit zal door het CvK moeten worden uitgezocht.

Noorderkerk
Onderdeel uitmakend van het complex Edesche
Concertzaal en kantoorruimte.
Amsterdamseweg 9-13, 6711 BE Ede
Ede K 15186

40

Bestemming
Publiekrechtelijke beperkingen
Perceeloppervlakte
Eigendom
Monumentale status
Bouwjaar
Architect
Renovatie / uitbreiding (jaar)
Parkeerplaatsen op terrein
Vloeroppervlaktes (m2 bvo)
Energieverbruik
Aantal zitplaatsen
Aantal personen in gewone viering
Aantal vieringen per week
Bijzonderheden

Kerkgebouw
Aanhorigheden
Adres kerkgebouw
Kadastrale aanduiding
Bestemming
Publiekrechtelijke beperkingen
Perceeloppervlakte
Eigendom
Monumentale status
Bouwjaar
Architect
Renovatie / uitbreiding (jaar)
Parkeerplaatsen op terrein
Vloeroppervlaktes (m2 bvo)
Energieverbruik
Aantal zitplaatsen
Aantal personen in gewone viering
Aantal vieringen per week
Bijzonderheden

Maatschappelijk. Functie: religie
Erfgoedwet
1.520 m2
Extern (PG huurt)
Gemeentelijk monument
1903
A. Kool
1979 renovatie.
2013 transformatie naar kantoor en concertcentrum
18
Kerkzaal: niet bekend
Aanhorigheid: niet relevant
Goed / redelijk / matig / slecht
Stoelen ?
50 - 60
1
Gehuurd, niet (meer) in eigendom bij de PG.

Gereformeerde kerk Harskamp
Verhoudingsgewijs ruim eigen parkeerterrein
Beatrixlaan 2, 6732 BD te Harskamp
Kadastrale gemeente Otterlo
Sectie G. nr. 2687
Maatschappelijk. Functie ‘Religie’
Geen
1.685 m2
Protestantse Gemeente Ede
Geen status
1958
J. van de Top (uit Ede)
1985 (verbouwing en uitbreiding). 1990 renovatie
kerkzaal
30 – 40 (schatting)
Kerkzaal: +- 130 m2
Nevenruimten: +- 135 m2
Goed / redelijk / matig / slecht
100 Stoelen
30 - 50
1
De groep kerkgangers is een gemêleerd gezelschap
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Kerkgebouw
Aanhorigheden
Adres kerkgebouw
Kadastrale aanduiding
Bestemming
Publiekrechtelijke beperkingen
Perceeloppervlakte
Eigendom
Monumentale status
Bouwjaar
Architect
Renovatie / uitbreiding (jaar)
Parkeerplaatsen op terrein
Vloeroppervlaktes (m2 bvo)
Energieverbruik
Aantal zitplaatsen
Aantal personen in gewone viering
Aantal vieringen per week
Bijzonderheden

Kerkgebouw
Aanhorigheden
Adres kerkgebouw
Kadastrale aanduiding
Bestemming
Publiekrechtelijke beperkingen
Perceeloppervlakte
Eigendom
Monumentale status
Bouwjaar
Architect
Renovatie / uitbreiding (jaar)
Parkeerplaatsen op terrein
Vloeroppervlaktes (m2 bvo)
Energieverbruik

Beatrixkerk
Uitbouw en parkeerterrein. Geen pastorie.
Beatrixlaan 54, 6713 PT Ede
Kadastrale gemeente Ede
Sectie K. Nr. 6504 en 9783
Maatschappelijk. Functieaanduiding religie.
Besluit monument, Gemeentewet
2.695 m2 + 1.860 m2 = 4.555 m2
Protestantse Gemeente Ede
Gemeentelijk monument
1939
E.J. Rotshuizen (Arnhem)
1988 renovatie en aanbouw. 2010 herinrichting
55
Kerkzaal: +- 475 m2
Aanhorigheid: 205 m2
Goed / redelijk / matig / slecht
360 Stoelen. Max 500 zitplaatsen
200
1
Grond is in 1938 aan de voorganger van de PG
geschonken onder de ontbindende voorwaarde dat er
uitsluitend een kerkgebouw met aanhorigheden op
mag worden gesticht.

Kerkelijk Centrum Emmaüs
Meerdere inpandige zalen en een parkeerterrein
Laan der Verenigde Naties 94, 6716 JE Ede
Kadastrale gemeente Ede
Sectie E. Nr. 4445
Maatschappelijk. Functieaanduiding: ‘Religie’
Geen
1.340 m2
Protestantse Gemeente te Ede
Geen status
1996
Arnoldus A. Bos (Baarn)
Er heeft geen renovatie of uitbouw plaatsgevonden
5
Kerkgebouw geheel: +- 580 m2
Goed / redelijk / matig / slecht
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Aantal zitplaatsen
Aantal personen in gewone viering
Aantal vieringen per week
Bijzonderheden

Huidige opstelling 230 stoelen. Maximaal 385
80 - 100
1
-

Kerkgebouw
Aanhorigheden

De Open Hof
Twee kerkzalen en vele nevenruimten vormen samen
het Open Hof complex
Hoflaan 2, 6715 AJ Ede
Kadastrale gemeente Ede
Sectie F. Nrs.: 3076 en 3077
Maatschappelijk
Geen
631 + 1.662 = 2.293 m2
De Protestantse Gemeente te Ede is eigenaar van
beide percelen.
Geen status.
1972
K.W. Ganzevoort (Bennekom)
2000 renovatie dak. 2005 verbouwing
Geen
Kerkzalen: 315 m2 Alpha. 225 m2 Omega
Nevenruimten: 360 m2 (9 zalen)
Goed / redelijk / matig / slecht
Standaard opstelling 250. Max. 450 stoelen. (in
kerkzaal ‘Alpha’).
150 stoelen in kerkzaal twee ‘Omega’.
150
1
Het gebouw beschikt sinds de bouw over twee
kerkzalen, elk met een eigen entree: een voor de
gereformeerde- en een voor de hervormde
gemeenschap. De Gereformeerde wijkgemeente 'De
Open Hof' en de Hervormde Taborgemeente 'De
Open Hof' vormde samen een federatie en hebben de
kerk laten bouwen. Een kerkgebouw met twee
volwaardige kerkzalen komt weinig voor.

Adres kerkgebouw
Kadastrale aanduiding
Bestemming
Publiekrechtelijke beperkingen
Perceeloppervlakte
Eigendom
Monumentale status
Bouwjaar
Architect
Renovatie / uitbreiding (jaar)
Parkeerplaatsen op terrein
Vloeroppervlaktes (m2 bvo)
Energieverbruik
Aantal zitplaatsen
Aantal personen in gewone viering
Aantal vieringen per week
Bijzonderheden
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12.2 Bevolking gemeente Ede in 2022 per plaats
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12.3 Kadastrale tekeningen
Taborkerk
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Gereformeerde kerk Harskamp

46

Beatrixkerk

47

Emmaüskerk

48

De Open Hof
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12.4 Bestemmingsplannen
Artikel 14 Maatschappelijk
14.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' uitsluitend een begraafplaats;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-medisch centrum'
uitsluitend een medisch centrum;
c. ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs' uitsluitend onderwijs- en
kinderopvanginstellingen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte' uitsluitend een praktijkruimte;
e. ter plaatse van de aanduiding 'religie' uitsluitend religieuze voorzieningen;
f. ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling' uitsluitend een zorginstelling;
g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-buurtcentrum'
uitsluitend een buurtcentrum;
h. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is tevens één bedrijfswoning
toegestaan;
i. wegen en paden;
j. tuinen, erven en verhardingen;
k. parkeervoorzieningen;
l. groenvoorzieningen.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak
worden gebouwd.
b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij anders is aangegeven op de
verbeelding.
c. De voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn of op een afstand van
niet meer dan 2 m daarachter.
d. De goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding.
e. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding.
f. Ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' gelden de volgende bepalingen:
1. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
2. anders dan bepaald in onder sub b van dit artikel mag het
bebouwingspercentage niet meer bedragen dan 2%.
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14.2.2 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
1.
1. Bij een vrijstaande woning zijn de volgende bepalingen van toepassing:
• De breedte van de woning mag niet minder bedragen dan 6 m en niet
meer bedragen dan 12 m.
• De diepte van de woning mag niet meer bedragen dan 12 m.
• De goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven.
• De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven.
2. Bij een in de bedrijfsbebouwing opgenomen bedrijfswoning zijn de volgende
bepalingen van toepassing:
• De inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 600 m³.
• De goot- en bouwhoogte zoals toegestaan voor bedrijfsgebouwen, mag
niet worden overschreden.
14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, gelden de
volgende bepalingen:
a. Het bouwen van carports en overkappingen is niet toegestaan;
b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m,
met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf - en terreinafscheidingen vóór de
voorgevellijn niet meer mag bedragen dan 1 m.
c. De bouwhoogte van lichtmasten en vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde,
mag niet meer bedragen dan 3 m.
14.3 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen aan/bij de bedrijfswoning gelden de
volgende bepalingen:
a. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter
de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd.
b. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m².
c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
14.4 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning binnen het bouwvlak met de aanduiding
'religie' een
kerktoren toestaan met een maximale bouwhoogte van 20 meter;
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14.5 Afwijken van de gebruiksregels
d.
a. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
in artikel 14.1 en andere maatschappelijke en culturele voorzieningen toestaan,
met inachtneming van de volgende regels:
• Er vindt geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden
van aangrenzende bouwwerken plaats;
• Er vindt geen onevenredige toename van de parkeerdruk alsmede van
de verkeersaantrekkende werking plaats.
b. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning een bedrijfswoning
overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.2.2 vrijstaand dan wel inpandig
toestaan binnen het bouwvlak met inachtneming van de volgende bepalingen:
e. de noodzaak dient te worden aangetoond en;
a. er vindt geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van
aangrenzende gronden en bouwwerken plaats en;
b. dit leidt niet tot onaanvaardbare aantasting van de stedenbouwkundige opzet
van het desbetreffend plangebied en/of belangen van derden.

Artikel 24 Waarde - Archeologie 1
24.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn naast voor de overige
aangewezen bestemmingen mede bestemd voor de bescherming en de veiligstelling van
archeologische waarden.
24.2 Bouwregels
a. Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.
b. Bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden aangewezen
bestemmingen zijn op de in artikel 24.1 bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien
het betreft:
1. Vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de
oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid;
2. een bouwwerk waarvan de binnen de bestemming gelegen oppervlakte ten hoogste
250 m² bedraagt;
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3. een bouwwerk dat (inclusief graafwerkzaamheden) niet dieper dan 30
centimeter en zonder
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.
24.3 Afwijken van de bouwregels
a. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel
24.2 sub a met inachtneming van de voor deze gronden geldende overige bouwregels.
b. De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 24.3 sub a wordt verleend, indien op
basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologische
deskundige is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of
kunnen worden geschaad.
c. De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 24.3 sub a wordt voorts verleend,
indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken
locatie de archeologische waarden door de bouwwerkzaamheden niet worden
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
omgevingsvergunning regels te verbinden gericht op:
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen
worden behouden;
2. het doen van opgravingen;
3. begeleiding van de bouwwerkzaamheden door een archeologisch deskundige.
24.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
24.4.1 Omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1'
zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. grondwerkzaamheden dieper dan 30 centimeter, waartoe worden gerekend het
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden,
alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren,
het verwijderen van funderingen en het aanleggen van drainage;
b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
24.4.2 Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden, waarvoor het verbod van in artikel 24.4.1 geldt, zijn slechts
toelaatbaar, indien op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een
archeologisch deskundige is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig
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worden of kunnen worden geschaad of mogelijk schade kan worden voorkomen door aan de
vergunning regels te verbinden gericht op:
a. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen
worden behouden;
b. het doen van opgravingen;
c. begeleiding van de aanlegwerkzaamheden door een archeologisch deskundige.
24.4.3 Uitzonderingen
Het verbod, als bedoeld in artikel 24.4.1, is niet van toepassing indien:
a. de werken die, voor zover deze zijn gelegen binnen deze bestemming, een oppervlakte
hebben tot ten hoogste 250 m²;
b. de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds
verleende (omgevings)vergunning;
c. de werken reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van het plan;
d. de werken behoren tot het normale onderhoud en beheer van de gronden;
e. de werken ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
24.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet
ruimtelijke ordening het plan te wijzigen door de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 1'
geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is
aangetoond dat:
3.
1. op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
2. wel aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veilig gesteld.
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