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VOORWOORD
De Protestantse Gemeente te Soest heeft besloten om de vieringen te concentreren in twee
kerkgebouwen. Hierdoor is het noodzakelijk om voor twee locaties, te weten de Open Hof en de
Wilhelminakerk, een nieuwe bestemming te vinden. Het betreft beide kerkgebouwen zonder
monumentale status, hetgeen betekent dat er niet vanuit een dergelijke status beslag wordt gelegd
op het denken over opties.
Wat de Open Hof betreft is ons gebleken dat, door het programma ‘Kerk naar buiten, een zeer
levendige locatie betreft. In feite geeft het kerkgebouw daarmee zelf al aan dat het voor
verschillende doeleinden gebruikt kan worden, anders gezegd: ook als er geen kerkelijke vieringen
meer in plaats vinden, kan een kerkgebouw heel goed ten dienste staan aan de pastorale boodschap
die een geloofsgemeenschap wil uitdragen. Het ligt voor de hand om hier zeer zorgvuldig mee om te
gaan.
Het streven van Kerkelijk Waardebeheer is om de kerk in ons midden te houden. Dit bedoelen we
materieel én immaterieel en het betekent ook dat niet altijd elk kerkgebouw gehandhaafd kan
worden. In Soest is dit het geval. Voor de Wilhelminakerk zien wij namelijk geen andere reële optie
dan herontwikkeling van deze locatie. Alhoewel dit voor velen terecht een zware dobber zal zijn, is
het toch ook van belang zich daarbij te realiseren dat een locatie door deze beslissing ook weer
vrucht gaat dragen: middelen kunnen zinvol worden ingezet voor de verspreiding van de Christelijke
boodschap.
Dit rapport is bedoeld om de interne besluitvorming te ondersteunen. In het kader van dit rapport
heeft er geen uitgebreide kadastrale recherche plaatsgevonden naar erfdienstbaarheden,
kwalitatieve verplichtingen en dergelijke. Voor de besluitvorming op hoofdlijnen is de hiervoor
genoemde informatie niet nodig. Verschillende aspecten in dit rapport kunnen in een later stadium
op basis van de interne besluitvorming in de kerkelijke gemeente nader uitgewerkt worden.
Alle door Kerkelijk Waardebeheer in dit rapport genoemde opties zijn in onze ogen realiseerbaar.
Wij stellen graag onze kennis en kunde ter beschikking bij de noodzakelijke vervolgstappen.
Dit rapport is opgesteld door Lucas Sluiter, met medewerking van Erik Lingeman en Petra Stassen.
Amersfoort, 11 januari 2019
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1. OPDRACHT
Gedateerd 22 oktober 2018 heeft het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
(PG) Soest opdracht gegeven aan Kerkelijk Waardebeheer voor het begeleiden van de afstoting van
twee van haar vier kerkgebouwen.
Op 1 december 2017 heeft de PG Soest besloten om twee van de vier kerkgebouwen te sluiten voor
de vieringen. Het besluit is inmiddels formeel van kracht. De kerkelijke activiteiten worden
gesitueerd in de Oude Kerk (een Rijksmonument) en in de Emmakerk (een gemeentelijkmonument).
Hoe de kerkelijke activiteiten in deze kerken exact kunnen worden ingepast is intern nog onderwerp
van gesprek en geen vraag die aan Kerkelijk Waardebeheer is voorgelegd.
De twee kerkgebouwen waar geen vieringen meer zullen worden gehouden zijn de Open Hof en de
Wilhelminakerk. De Open Hof is m.u.v. de Binnenhof en Kerkzaal voor een belangrijk deel verhuurd
aan een kinderdagverblijf. De huidige huurprijs is 51.000 euro per jaar. Daarnaast zijn er jaarlijks voor
9.000 euro aan huurinkomsten van overige partijen. De huurder heeft interesse in een uitbreiding
van de door haar gehuurde oppervlakte en aankoop van het gebouw is ook bespreekbaar. Men heeft
contractueel al een recht van eerste koop. Het huurcontract loopt op 1 november 2019 af zodat het
tijd is om in deze beslissingen te nemen. Voor de Wilhelminakerk bestaat belangstelling uit diverse
hoeken. De burgerlijke gemeente oriënteert zich momenteel op inbreidingslocaties en zien deze
locatie als kandidaat.
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als opdracht om met plannen te komen inzake de twee
genoemde af te stoten kerkgebouwen, uitgaande van het gegeven dat deze niet meer als vierplek
gebruikt zullen worden. Het CvK wil zich daarbij laten ondersteunen door een deskundige neutrale
externe partij. In beide wijken wil men een vorm van kerkelijke presentie behouden. Dit kan zijn in
(een deel van) de huidige gebouwen, of anderszins. Bij de Wilhelminakerk denkt men aan een
huiskamerachtige ruimte waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.
Per kerkgebouw worden door Kerkelijk Waardebeheer verschillende scenario’s gepresenteerd, zodat
er wat te kiezen valt in een goede mix van financiële opbrengst en bestemming. Deze scenario’s
worden voorgelegd aan de gemeenteleden, zodat bij de finale besluitvorming rekening kan worden
gehouden met hun inbreng.
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2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Naar aanleiding van het onderzoek en de bezichtiging van de locaties, komt Kerkelijk Waardebeheer
tot de volgende conclusies en aanbevelingen.
Bezinning op het eigendom van de Open Hof
De Open Hof is momenteel in eigendom bij de Protestantse Gemeente (PG). De beslissing is
genomen om hier geen vieringen meer te houden. Het kerkgebouw wordt (deels) wel door de PG
gebruikt in het kader van ‘Kerk naar buiten’, en dit slaat aan. Continuering van het huidige gebruik
ligt in de rede, mede omdat de huurder heeft aangegeven het gebouw te willen blijven gebruiken. Dit
samenstel van feiten leidt tot verschillende conclusies met betrekking tot de eigendomssituatie,
namelijk als volgt:
- behoud van het eigendom door de PG in combinatie met het uit handen geven van het
beheer.
- overdragen van het eigendom aan de huurder, en zelf een deel blijven gebruiken.
In het rapport worden deze twee mogelijkheden toegelicht. De eerste aanbeveling is dat de PG een
beslissing neemt voor de ene of de andere optie.
Herbestemming van de Open Hof
Indien noch de PG noch de huurder het gebouw in eigendom willen houden of krijgen, bestaat de
optie om het gebouw over te dragen aan de Woningbouwvereniging. Deze optie is omgeven met
veel onzekerheden, die nader onderzoek rechtvaardigen. Het voordeel van deze optie is dat er
ruimte blijft voor ‘Kerk naar buiten’, waarbij onze inschatting is dat die ruimte wel minder groot zal
zijn dan de huidige. De tweede aanbeveling is om deze optie eventueel nader te onderzoeken.
Herontwikkeling locatie de Open Hof
Het laatste scenario is dat het kerkgebouw wordt gesloopt en dat op deze locatie woningen worden
ontwikkeld. Dit is uiteraard een ingrijpend scenario. Mits goed aangepakt levert deze optie financieel
het meeste resultaat, en ook het meeste risico op. Deze twee dingen gaan doorgaans hand in hand.
In het rapport wordt een indicatie van opbrengsten gegeven. Deze optie betekent dat er op den duur
geen ruimte meer is voor ‘Kerk naar buiten’, wat kan lijden tot een pioniersplek. Bovendien vraagt
herontwikkeling om lange adem. De derde aanbeveling is om deze optie te onderzoeken als de twee
eerdere opties zijn uitgeput.
Locatie Wilhelminakerk
Wat de locatie van de Wilhelminakerk ziet Kerkelijk Waardebeheer herontwikkeling als de enige
reële optie. Dit heeft te maken met de situering van het gebouw, de kwaliteit en de ontbrekende
behoefte in de markt aan een gebouw als dit. Zoals gezegd vergt herontwikkeling een lange adem,
zodat het gebouw niet direct zal verdwijnen. Maatregelen dienen genomen te worden om met die
periode goed om te gaan.
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3. KERKGEBOUWEN
3.1

De Open Hof

Adres : Veenbesstraat 2, 3765 BA Soest
Status : Geen monumentale status

OMSCHRIJVING
De Open Hof is een Protestants kerkgebouw in Soest. De kerk is eigendom van, en in gebruik bij, de
Protestantse Gemeente Soest, onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland.
De kerk is opgeleverd en in gebruik genomen in 1971, naar initiatief van Hervormden en
Gereformeerden. Men ging er vanaf het begin ‘Samen Op Weg’. Het gebouw is in de loop der jaren
meerder malen uitgebouwd en opgebouwd. Hierdoor is het een modern kerkgebouw, dat door zijn
vele ruimten en voorzieningen multifunctioneel inzetbaar is.
Aan de voorzijde van het kerkgebouw is een ruim parkeerterrein gelegen.
De kadastrale kenmerken van het object zijn:
Gemeente
: Soest
Sectie
:G
Nummer
: 6428
Oppervlakte
Nummer
: 8300
Oppervlakte

: 37 a 12 ca.
: 2 a 10 ca.

Zakelijke rechten-erfdienstbaarheden
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De aankomsttitel van het perceel is niet geraadpleegd. Of er oude rechten ten laste of ten behoeve
van het perceel gevestigd zijn is alleen via een aan het kadaster te verstekken opdracht ten behoeve
van erfdienstbaarhedenonderzoek of van een onderzoek naar ingeschreven akten te achterhalen.
Het verstrekken van een dergelijke opdracht is thans nog prematuur en is mede vanwege de kosten
achterwege gebleven. Ten behoeve van dit rapport wordt aangenomen dat in die akten geen
bepalingen zijn opgenomen die de waarde of het gebruik van het object zouden kunnen beïnvloeden.
Ten behoeve van een eventuele verkoop- of herbestemmingsprocedure zal het rechercheren van
deze akten uiteraard wel gewenst zijn.
HUIDIG GEBRUIK
Op dit moment wordt het kerkgebouw in het weekend gebruikt voor vieringen en doordeweeks is
het gebouw elke middag tussen 14.00 uur en 16.00 uur open ten behoeve van kerkelijke en niet
kerkelijke bijeenkomsten. Op zondag wordt de kerkdienst bezocht door gemiddeld 100 kerkgangers,
met uitschieters naar 120, voornamelijk ouderen.
De kerk heeft 200 – 350 zitplaatsen. Dit betekent dat de helft van het totaal beschikbare aantal
zitplaatsen door kerkgangers wordt bezet.
Naast kerkvieringen en een gebruik ten behoeve van wordt het kerkgebouw deels verhuurd aan de
Buitenschoolse opvang (BSO) “K’nijntje-Zippies”. Ten behoeve van de BSO wordt circa de helft van
het kerkgebouw en het parkeerterrein verhuurd. De jaarlijkse huurprijs bedraagt € 51.000,- welke
huurprijs sedert 2015 niet meer wordt geïndexeerd. Het betreft een huurcontract voor bepaalde tijd,
tot 1 november 2019. De BSO maakt gedurende de week gebruik van een aantal zalen. Verder zijn er
allerlei evenementen, al dan niet kerkelijk, zoals de kledingmarkt en Allerzielen, die veel bezoekers
trekken waaronder ook buurtgenoten die niet kerkelijk verbonden zijn.

Het interieur van de kerkzaal van De Open Hof
BESTEMMING
De Open Hof is gelegen in het bestemmingsplan ‘Klaarwater, Smitsveen en Bosstraat’ dat
onherroepelijk is geworden op 15 maart 2012.
De locatie met het adres Veenbesstraat 2 heeft de enkelbestemming ‘Maatschappelijk’. De voor
'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 maatschappelijke voorzieningen op het gebied van religie, verenigingsleven, cultuur,
onderwijs, opvoeding, kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar, recreatie,
gezondheids- en revalidatiezorg, ouderenzorg en –huisvesting, alsmede openbare en
bijzondere dienstverlening;
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met de daarbij behorende:





ondergeschikte kantine- en sportfaciliteiten ten dienste van de maatschappelijke functie;
parkeervoorzieningen met bijbehorende ontsluitingsverhardingen;
tuinen, erven en instellingsterreinen;
overige voorzieningen, zoals groenvoorzieningen, water en speel- en sportvoorzieningen.

Naast de enkelbestemming ‘Maatschappelijk’ is de dubbelbestemming ‘Archeologie middelhoge
verwachting' van toepassing. Daarnaast is sprake van een bouwvlak met een maximum
bebouwingspercentage van is 92%. De maximale bouw- en goothoogte is gedeeltelijk 7 en
gedeeltelijk 4 meter.
Onderstaand een uitsnede uit de bestemmingsplankaart.

ONDERHOUDSTOESTAND
Van de Open Hof heeft Kerkelijk Waardebeheer geen onderhoudsrapportages ontvangen. Een
bezoek aan de kerk geeft een algemene indruk maar geldt zeker niet als een bouwkundige inspectie.
De algemene indruk van de kerk is dat de staat van onderhoud van het casco goed is. Er is wel een
gedetailleerd en professioneel opgezet instandhoudingsplan dat aangeeft dat er in 2020
(groot)onderhoud aankomt voor wat betreft de dakbedekking. Verder is de buitenzijde goed. De
binnenzijde van het gebouw is goed onderhouden.
ADVIES
De mogelijkheden van een herbestemming van een object worden vooral ingegeven door de ligging,
de courantheid, de staat van onderhoud, de alternatieve aanwendingsmogelijkheden en de
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vigerende bestemming. Kerkelijk Waardebeheer heeft zich een beeld gevormd van de mogelijkheden
tot een (gedeeltelijke) herbestemming of herinrichting van het kerkgebouw. Diverse opties zijn de
revue gepasseerd, van meer commerciële mogelijkheden naar scenario’s die goed aansluiten bij de
doelstelling van de opdrachtgever naar een continuering van een herkenbare aanwezigheid in de
Open Hof.
Hergebruik
De plek kent een behoorlijke kerkelijke geschiedenis, maar wellicht ook toekomst als plaats voor
bijeenkomsten voor de nabije omgeving. Het programma ‘Kerk naar buiten’ verdient kans van slagen.
Hoewel het geen monumentaal gebouw is, is behoud voorlopig dus zinvol. De huidige gebruikers: de
locatie van PG Soest, de BSO en overige huurders zijn allen geïnteresseerd om op een-of-andere
manier het huidige gebruik in grote lijnen voort te zetten.
De vraag is wel of het behoud en dus beheer door de PG Soest moet worden verzorgd, wanneer het
gebouw niet meer voor de eredienst wordt gebruikt. De ligging ten opzichte van de wijken, de vorm
en de indeling van het gebouw en de betrokken vrijwilligers geven het geheel een bijzondere
aantrekkingskracht voor de buurt en bieden veel mogelijkheden van hergebruik. Mede hierdoor en
door het eigen parkeerterrein is het een locatie die zich leent om een sociaal multifunctioneel
centrum te worden binnen het huidige bestemmingsplan. De mogelijke toekomstige functies zijn
binnen deze bestemming breed:
•
continuering (en/of intensivering) gebruik BSO
•
bezinnings- samenkomstplek
•
onderwijs
•
museale functie
•
rouw- en trouwlocatie
•
exposities met verschillende thema’s
•
markthal (kledingmarkt)
•
concerten en toneelstukken
•
ateliers e.d.
Een dergelijk gebruik vergt wel een commerciële(re) aanpak. Om dit te realiseren wordt aanbevolen
om het eigendom over te dragen aan een derde (particulier of burgerlijke stichting) omdat het
(commercieel) beheren van een sociaal multifunctioneel centrum niet past bij de kernactiviteiten van
een geloofsgemeenschap. In het bestuur van deze stichting kan een zetel ingevuld worden door de
plaatselijke protestante gemeenschap, teneinde het contact op bestuurlijk niveau te houden. Tevens
worden daarmee de kerkelijke belangen mede gewaarborgd en kan men waken voor ondeugdelijk
gebruik. Hoewel de onderhoudssituatie van de kerk nu goed is, is de instandhouding van een
dergelijk kerkgebouw een kostbare aangelegenheid. Op termijn dient zich naast het reguliere
onderhoud ook weer groot onderhoud aan, zoals de daken. Het gebouw wordt naar verloop van
jaren steeds duurder.
De BSO claimt een recht van koop te hebben, eerst zal moeten worden onderzocht of deze claim
gegrond is. Voor zover wij kunnen lezen betreft dit slechts een recht om met de PG Soest in
onderhandeling te gaan over een door een onafhankelijke derde partij vastgestelde verkoopwaarde
(art. 40 huurovereenkomst). Hoe dan ook zou de huidige BSO als totaal eigenaar kunnen worden
overwogen in dit scenario.
In dit scenario kan de kerk door de PG nog gebruikt blijven worden in het kader van ‘Kerk naar
buiten’. Bij het zoeken naar een nieuwe invulling is het raadzaam om de identiteit van de omgeving
te gebruiken en daarmee het gebruik van deze locatie te versterken. Aanbevolen wordt om naast
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kerkelijke aspecten duidelijke linken te leggen met voor de omgeving relevante thema’s als sociale
cohesie, eenzaamheid bij ouderen en jaarlijks terugkerende evenementen (Allerzielen, kledingmarkt,
oudjaarsavond etc.).
Ruwe indicatie opbrengst bij verkoop in de huidige staat in dit scenario: 625.000 – 700.000 euro.
Herbestemming en uitbreiding
Sinds zeven jaar worden plannen gemaakt om de hele locatie over te dragen aan de naburige
woningcorporatie die de kerk in de hoogte uitbreidt met sociale huurwoningen. In dit scenario
zouden de kerk en de BSO gebruik kunnen blijven maken van het pand. Naast de BSO is hierbij nog
een andere commerciële drager (huurder) wenselijk. Bij herbestemming kan aan dit scenario gedacht
worden. De sterke punten van dit plan liggen voor ieder voor de hand. De zwakte is echter dat er veel
partijen aan tafel komen met ieder eigen belangen. Dit kan de planvorming enorm vertragen en
verzwakken. Nader onderzoek, een goede kosten-batenanalyse en gesprekken met alle
belanghebbenden moet uitwijzen of het uitwerken van dit scenario de moeite waard is.
Omdat dit scenario nog zoveel onduidelijkheden kent, en van zoveel variabelen en partijen
afhankelijk is, is het niet mogelijk om op dit moment een ruwe indicatie van de opbrengst af te
geven.
Sloop-nieuwbouw
Bij sloop-nieuwbouw kan men denken aan herontwikkeling naar woningbouw. Het kerkgebouw is
aan de zuidzijde geflankeerd door galerijflats bestaande uit 10 verdiepingen en aan noordzijde door
galerijflats van 6 verdiepingen. Aan de oostzijde staat een wijk met geschakelde drive-inwoningen en
aan de westzijde zijn voornamelijk rijtjeshuizen gelegen. Het oprichten van een nieuwe galerijflat of
hoogbouw anderszins lijkt daarmee een logische – en economisch aantrekkelijke – keuze. De
omliggende galerijflats zitten in het lagere en sociale segment. Een woontoren van acht verdiepingen
kan stedenbouwkundig een overgang bieden tussen de huidige flats. Het nieuw op te richten gebouw
zal dan de bestaande gebouwen meer ‘aaneensmeden’. Hiervoor is uiteraard een
omgevingsvergunning benodigd en het is de vraag of omwonenden zitten te wachten op (nog) meer
hoogbouw. De percelen samen zijn 3.937 m2 groot en de verwachting is dat een bouwrijpe kavel op
die locatie tussen de 250 en 300 euro excl. BTW per m2 kan opbrengen. De prijs per m2 is overigens
volledig afhankelijk van de planologische mogelijkheden, aangezien de huidige bestemming voor de
bouw van nieuwe appartementen gewijzigd zal moeten worden. Bij meer appartementen en dus een
hoger gebouw, resp. een intensievere bebouwing van het perceel zal de grondprijs per m2 stijgen.
Dit is niet ondenkbaar aangezien er in de directe omgeving gestapelde woningbouw wordt
toegestaan. Dit vergt nader onderzoek, overleg en instemming van gemeentelijke instanties. Het
amoveren van een kerkgebouw blijft gevoelig. Voldoende draagvlak en goede communicatie zijn in
de besluitvorming van een sloop-nieuwbouwtraject dan ook erg belangrijk. Hieronder een grove
indicatie met een voorschot op de toegestane aantallen:
Indicatie opbrengst bij 40 sociale huurappartementen (verkoop aan woningcorporatie): € 615.000,Indicatie opbrengst bij 20 koopappartementen lage segment (tot 200.000): € 1.645.000,Indicatie opbrengst bij 14 grondgebonden woningen lage segment (tot 225.000): € 1.175.000,-

10

3.2

WILHELMINAKERK

Adres : Soesterbergsestraat 18, 3768 EJ Soest
Status : Geen monumentale status

OMSCHRIJVING
De Wilhelminakerk is een Protestantse kerk in Soest-Zuid. De kerk is in eerste instantie gebouwd als
Gereformeerde Kerk en is sinds 2006 in gebruik als kerk van de PKN.
De kerk is een karakteristiek Gereformeerd kerkgebouw, gebouwd in 1925 van de hand van architect
P. Beekman uit Soest. Vervolgens is de kerk verschillende keren uitgebouwd en/of gerenoveerd te
weten in 1961, 1973 en als laatste 2007.
Aan de linkerzijde is de kosterswoning met ruime tuin gesitueerd.
De locatie kent een ruim perceel en aan de rechterzijde zijn ca. 60 eigen parkeerplekken gelegen. De
kerk kent een multifunctioneel inzetbaar karakter.
De kadastrale kenmerken van het object zijn:
Gemeente
: Soest
Sectie
:K
Nummer
: 2469
Oppervlakte : 38 a 48 ca.
Zakelijke rechten-erfdienstbaarheden
De aankomsttitel van het perceel is niet geraadpleegd. Of er oude rechten ten laste of ten behoeve
van het perceel gevestigd zijn is alleen via een aan het kadaster te verstekken opdracht ten behoeve
van erfdienstbaarhedenonderzoek of van een onderzoek naar ingeschreven akten te achterhalen.
Het verstrekken van een dergelijke opdracht is thans nog prematuur en is mede vanwege de kosten
achterwege gebleven. Ten behoeve van dit rapport wordt aangenomen dat in die akten geen
bepalingen zijn opgenomen die de waarde of het gebruik van het object zouden kunnen beïnvloeden.
Ten behoeve van een eventuele verkoop- of herbestemmingsprocedure zal het rechercheren van
deze akten uiteraard wel gewenst zijn.
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HUIDIG GEBRUIK
Op dit moment wordt het kerkgebouw op zondag gebruikt voor de viering, die wordt bezocht door
circa 125 kerkgangers, voornamelijk senioren. De kerk heeft 300 zitplaatsen. Ook hier wordt dus een
klein deel van het totaal aantal zitplaatsen gebruikt. Incidenteel wordt de kerk gebruikt voor een
uitvaart.
De bijhorende en deels inpandige kosterswoning is sinds jaar-en-dag in gebruik door dezelfde
kostersfamilie. Het gebouw wordt veelvuldig multifunctioneel ingezet, met dank aan de erg actieve
en ondernemend ingestelde koster. Hoewel hierdoor voor de PG Soest in vorm van huur, niet veel
meeropbrengst is – de koster is zelfstandig ondernemer in dezen – zorgt dit wel voor een goede
sociale cohesie in de omgeving, in het bijzonder voor senioren.
BESTEMMING
De locatie is gelegen in het bestemmingsplan ‘Soest Midden en Zuid’ dat onherroepelijk is geworden
op 15 december 2011.
De locatie met het adres Soesterbergsestraat 18 heeft de enkelbestemming ‘Maatschappelijk’, met
als dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie Waardevol Verwachtingsgebied 1’. De voor
'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 maatschappelijke voorzieningen op het gebied van religie, verenigingsleven, cultuur,
onderwijs, opvoeding, buitenschoolse opvang, recreatie, gezondheids- en revalidatiezorg,
bejaardenzorg en -huisvesting, alsmede openbare en bijzondere dienstverlening;
alsmede voor:
 ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats': een begraafplaats;
met de daarbij behorende:
 parkeervoorzieningen met bijbehorende ontsluitingsverhardingen;
 speeltuinen en -voorzieningen en tuinen;
 overige voorzieningen, zoals watergangen en waterpartijen.
De voor 'Waarde - Archeologie Waardevol Verwachtingsgebied 1' aangewezen gronden zijn, behalve
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van een
gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde, waarbij de bestemming Waarde - Archeologie
Waardevol Verwachtingsgebied 1 voorrang heeft op de andere daar voorkomende bestemming(en).
Het bebouwingspercentage van het bouwvlak is 100%. Maximum bouwhoogte is 12 meter, en de
maximum goothoogte bedraagt 5 meter.
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Onderstaand een uitsnede uit de bestemmingsplankaart.

ONDERHOUDSTOESTAND
Van de Wilhelminakerk heeft Kerkelijk Waardebeheer geen onderhoudsrapportages ontvangen. Een
bezoek aan de kerk geeft een algemene indruk maar geldt zeker niet als een bouwkundige inspectie.
Er is bij ons geen instandhoudingsplan bekent van deze locatie. Hoewel de kerk van 1927 dateert, is
de locatie door de jaren heen verschillende keren verbouwd, uitgebreid en gerenoveerd. Er heeft een
uitbouw en renovatie in 1961 plaatsgevonden evenals in 1973. In 2007 vond de laatste uitbouw
plaats en is er ook onderhoud gepleegd aan de kerk. Onze algemene indruk van de kerk is mede
hierdoor dat de staat van onderhoud van het casco goed is. Ook de binnenzijde van het gebouw is
goed onderhouden.

ADVIES
De mogelijkheden van een herbestemming van een object worden vooral ingegeven door de ligging,
de courantheid, de staat van onderhoud, de alternatieve aanwendingsmogelijkheden en de
vigerende bestemming. Kerkelijk Waardebeheer heeft zich een beeld gevormd van de mogelijkheden
tot een (gedeeltelijke) herbestemming of herinrichting van het kerkgebouw.
Voor dit gebouw adviseren wij sloop en nieuwbouw door seniorenwoningen en -zorgvoorzieningen
te bouwen. Kerkelijk Waardebeheer heeft geen huur- of arbeidscontract ter zake de bewoning van
de kosterwoning ontvangen. Om deze reden kunnen we de rechtspositie van de koster nu niet
beoordelen. Indien het een eigenlijke dienstwoning betreft, eindigt de huur door het beëindigen van
de arbeidsovereenkomst en dient de woonruimte na enige tijd ontruimd te worden. Als sprake is van
een oneigenlijke dienstwoning gelden de regels van huurbescherming (naast die van arbeidsrecht).
Hoe dan ook is het uiteraard zaak om zorgvuldig met de koster om te gaan.
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Herbestemmingen voor dit gebouw bedenken is naar wij menen niet zinvol en vooral een
‘emotionele weg’, met andere woorden: een niet rationele oplossing. Omdat het gebouw geen
monument is, is behoud niet per se noodzakelijk. Aangezien het hier wel een waardevol
verwachtingsgebied betreft is het, het overwegen waard om eerst een sloopvergunning aan te
vragen bij de burgerlijke gemeente, voordat er over invulling wordt gesproken met de gemeente.
Andersom loopt de PG Soest namelijk het gevaar dat de gemeente alsnog een beschermde status
aan het kerkgebouw geeft, hetgeen herontwikkeling in de weg kan zitten. Uiteraard geldt verder het
gebruikelijke advies omtrent communicatie en het betrekken van gemeenteleden bij een besluit als
dit.
Herbestemming
Herbestemming is theoretisch wel mogelijk doch lijkt ons als gezegd geen voor de hand liggend
scenario. De ligging, de vorm en de indeling van het gebouw bieden mogelijkheden die anders zijn te
benutten dan voor kerkelijk gebruik. Toch maakt de locatie van het kerkgebouw het lastig om een
voor de hand liggende nieuwe bestemming aan te wijzen. Voor gezondheidszorgfuncties of onderwijs
lijkt het gebouw zich te lenen, echter is de wijk al van zorg voorzien door het Medisch Centrum de
Bundeling even verderop. Dat gebouw oogt gedateerd en wellicht dat men open staat voor een
nieuwe locatie. De locatie lijkt ook goede ontwikkellocatie naar vijf rijwoningen. Als dit mogelijk is,
komt geld vrij voor een verplaatsing. Hierbij zou men kunnen denken aan het vestigen van een
gezondheidscentrum in het kerkgebouw. Het gebouw is in te richten als een praktijkruimte voor één
of twee huisartsen, aangevuld met een apotheek, tandarts en/of een fysiotherapeut, en bewoning
plus gemeenschapruimte in de huidige achterbouw. Of andersom. Voor een grootschalig
gezondheidscentrum lijkt binnen de muren van de huidige kerk te weinig ruimte. Een sloop van het
object gevolgd door de bouw van een nieuw gezondheidscentrum ligt dan meer voor de hand.
Bij andere herbestemmingen die een meer commerciële aanpak vergen, zoals detailhandel of
kantoren en dergelijke, wordt aanbevolen om samen met een plaatselijke makelaar op te trekken,
zoekend naar geïnteresseerden in de markt. Een supermarkt lijkt qua locatie geen logische keuze,
gezien de nabijgelegen Jumbo, de Lidl en Albert Heijn(en).
In dit scenario is het verstandig vroeg contact te leggen met de gemeente Soest om een goede
herbestemming overeen te komen.
Sloop-nieuwbouw
Bij sloop-nieuwbouw adviseren wij een herontwikkeling naar zorg- en woningbouw voor senioren.
Hier is op deze plek – eigenlijk in heel Soest, blijkt uit gesprekken op locatie en contact met KBO
Soest – veel vraag naar. Aan de linkerkant van de locatie is een kinderdagverblijf gelegen en aan de
rechterzijde een bedrijfsverzamelterrein dat gedateerd oogt. Aan de voorzijde en in de rest van de
omgeving treft men een gemêleerd aanbod aan woningen aan. Enerzijds ruime rijwoningen met
detailhandel op de begane grond, anderzijds royale vrijstaande woningen en 2-onder-1kappers. De
achterzijde van de locatie grenst direct aan het treinspoor met daarachter bos en weilanden. Het
gebied waarin de locatie zich bevindt staat binnen de gemeente Soest intern aangewezen als
‘ontwikkellocatie’, zonder dat daar door de gemeente al te veel toelichting op gegeven wordt.
Het oprichten van een nieuw woon- zorgcomplex, met ruimte(n) waar ouderen uit de buurt samen
kunnen komen (dus het voortzetten van de huidige ‘huiskamer’), kan op deze locatie op vele
manieren. Volledige sloop-nieuwbouw, of ten dele. Hoogbouw, laagbouw, aanleunwoningen,
appartementen of een combinatie daarvan. Een eerstelijns zorgcentrum dat zich richt op de gehele
omgeving, of dat zich specialiseert in ouderenzorg. Nader onderzoek, samen met belanghebbenden,
zal moeten uitwijzen wat de beste keuzes is.
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Het perceel is 3.848 m² groot en de verwachting is dat een bouwrijpe kavel op die locatie tussen de
225 en 310 euro excl. BTW per m² kan opbrengen. De prijs per m² is overigens volledig afhankelijk
van de planologische mogelijkheden en zoals, eerder genoemd, keuzes. Vandaar de vrij ruime
bandbreedte. Bij intensievere bebouwing van het perceel zal de grondprijs per m² stijgen. Dit vergt
nader onderzoek, overleg en instemming van gemeentelijke instanties. Ook wat betreft de smalle
toegang naar de Soersterbergsestraat, met gemeente en hulpdiensten moeten worden
doorgenomen of deze geen belemmering vormt voor de ontsluiting van het perceel.
Daarnaast blijft het amoveren van een kerkgebouw gevoelige materie. Voldoende draagvlak en
goede communicatie zijn in de besluitvorming van een sloop-nieuwbouwtraject dan ook erg
belangrijk.
Seniorenwoningen in combinatie met een gezondheidscentrum is een voor de hand liggende functie.
Dit zou kunnen resulteren in een grondwaarde van € 865.000,- – € 1.200.000,-. We achten de kans
groot, maar nader onderzoek zal moeten uitwijzen of er voor dit scenario geïnteresseerden ‘in de
markt’ zijn.

Naar een oplossing voor een huiskamer in de buurt van het huidige gebouw wordt gezocht, er zijn
diverse locaties in beeld.

4. VERVOLGSTAPPEN
Als een kerkgebouw een andere bestemming dient te krijgen of gesloopt wordt om nieuwe
bebouwing te realiseren, is een actieve benadering noodzakelijk. Dit betekent dat aan een
professionele partij opdracht wordt gegeven om deze werkzaamheden ter hand te nemen, het
bestuur of CvK te ondersteunen in de communicatie binnen en buiten de PG en actief op zoek te
gaan naar partijen die ter plekke iets zouden willen realiseren. De kost gaat hier voor de baat uit.
Door zelf actief naar mogelijkheden te zoeken en deze vergaand te realiseren door planvorming en
dergelijke, verhoogt men de uiteindelijke opbrengst. De andere optie is een lage opbrengst waarbij
het risico van planvorming bij de koper ligt.
Voor het vervolg beveelt Kerkelijk Waardebeheer de volgende fasering aan.
 Het opstellen van een concrete behoefteraming qua ruimten die nodig zijn voor het
gewenste inhoudelijke beleid met betrekking tot kerkelijke presentie in De Open Hof.
 Het verder uitwerken van de principiële keuzes, zodat beslissingen gerealiseerd kunnen
worden.
 Besluit CvK en Kerkenraad en vaststellen van de randvoorwaarden waarbinnen dit plaats kan
vinden.
 Informeren van de gemeenteleden en de stand van zaken uitleggen met de voorgestelde
werkwijze en aanpak.
 Samen met ons tot uitvoering van het genomen besluit te komen.
 Actief op zoek gaan naar partijen die het door de PG gekozen scenario per locatie willen
realiseren.

15




Overleg met gemeentelijke overheid en andere noodzakelijke instanties over de opties die
dan in het vizier komen.
Realisatie.

Bij alle hiervoor genoemde stappen kan Kerkelijk Waardebeheer passende dienstverlening
aanbieden.
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5. GERAADPLEEGDE BRONNEN
VERSTREKTE INFORMATIE
 Meerjaren Onderhoudsplan De Open Hof
 Huurovereenkomst met K'nijntje van 2009-1 en 2
 Brief aan K'nijntje def-1
 Overleg Cvk en Knijntje en Zippies
 WOZ waarde Kosterswoning Wilhelminakerk
ONTBREKENDE INFORMATIE
 Overeenkomst (huur en/of arbeid) met de Koster van de Wilhelminakerk
 Onderhouds / instanhoudingsplan Wilhelminakerk
GERAADPLEEGDE BRONNEN
















www.kadaster.nl
www.wksoest.nl
www.geloveninsoest.nl
www.deopenhofsoest.nl
www.protestantsekerk.nl/pionieren
www.kbosoest.nl/nieuws/188/onvoldoende-geschikte-seniorenwoningen
www.ruimtelijkeplannen.nl
www.soest.nl
www.kadastralekaart.com
www.zoek.officielebekendmakingen.nl
www.ad.nl
Actualisatie Grondprijzen Soest 2018/2019
Taxatierapporten Wilhelminakerk en Open Hof door KKG d.d. 2014
Archief Kerkelijk Waardebeheer
Verschillende ‘informatieve websites’ als reliwiki, wikipedia en zoekmachine google
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