
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuursopdracht 
Gummaruskerk 
 
Een opdracht om een duurzame en 
toekomstbestendige oplossing te vinden 
voor een van de meest beeldbepalende 
gebouwen in Steenbergen. 
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Inleiding 

De Gummaruskerk is een van de meest beeldbepalende gebouwen van de gemeente Steenbergen. De kerk 

fungeert als onderkomen voor de parochie, die hier haar erediensten houdt. De onderhoudskosten  van het 

gebouw zijn niet meer te dragen door de eigenaar. Daardoor komt het behoud  van dit Rijksmonument 

voor de toekomst meer en meer onder druk te staan.  

Het college wil zich sterk maken voor het behoud van monumentale panden in de gemeente Steenbergen 

en daarbij samenwerken met de eigenaren. In deze bestuursopdracht geldt dit voor de Gummaruskerk. 

Deze bestuursopdracht geeft richting aan de opgave waar we, als gemeente, samen met de eigenaar, 

gemeenschap en overige betrokkenen voor staan: het vinden van een oplossing voor het behoud van de 

Gummaruskerk, nu en in de toekomst. Daarom wil het college, samen met de eigenaar en betrokkenen, 

vroegtijdig onderzoek doen naar mogelijke oplossingsrichtingen. 

 

Probleemstelling 

Het parochiebestuur en de werkgroep Behoud Gummaruskerk geven al sinds een aantal jaren aan dat de 

financiële situatie van de kerk onhoudbaar wordt. Onderhoud en regelmatige restauratie zijn niet meer op 

te brengen door de steeds kleinere groep parochianen.  Het bisdom is niet in staat om voldoende bij te 

springen. Het jaarlijks tekort wordt nu geschat op € 50.000,-. Naar verwachting zal dat tekort jaarlijks 

toenemen. 

Behoud van de kerk is niet alleen een zaak van de kerkgemeenschap zelf, want de Gummaruskerk is het 

meest herkenbare, zichtbare en centraal gelegen gebouw van gemeente Steenbergen. Daarmee heeft het 

gebouw een waarde en betekenis voor de hele gemeenschap. Het is een belangrijk deel van de identiteit 

van Steenbergen. Om die reden is inspanning om het gebouw voor de toekomst te behouden een must. In 

het raadsprogramma is dit als volgt opgenomen: ‘We werken mee aan het vinden van oplossingen voor het 

behoud van monumentale gebouwen in onze gemeente, in het bijzonder voor de Gummaruskerk in 

Steenbergen’.  
 

Doelstelling 

Het doel van het college is om duurzaam behoud (door gebruik) van het gebouw de Gummarus te 

realiseren, de bovenlokale aantrekkingskracht en uitstraling ervan te versterken. 

 

Uitgangspunten 

De opdracht zal worden uitgevoerd op basis van enkele uitgangspunten. Uitgangspunten bieden richting 
maar kunnen in praktijk worden bijgesteld wanneer duidelijk wordt dat deze niet meer realistisch zijn. De 

uitgangspunten voor deze opdracht zijn: 

 We initiëren het gebruik van een multifunctioneel gebruik; 

 We maken een plan voor het volledige gebouw, niet voor slechts een deel daarvan 

 We houden rekening met het verleden en de omgeving; 

 We streven ernaar dat de eredienst binnen het gebouw plaats kan blijven vinden;  

 Het toekomstig gebruik past bij het karakter van het gebouw; 

 Hergebruik van het gebouw is langdurig, openbaar, zelfvoorzienend en technisch mogel ijk; 

 Optimale benutting van het gebouw wordt nagestreefd.  

 

 

 

 

Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

Tot dusver is vooral gedacht in kleinere oplossingen. Dat is  ook in  gesprekken met de gemeente aan de 

orde gekomen. De financiële nood kan met een beperkte bijdrage voorlopig verminderd worden en er zijn 

ideeën om de kerk open te stellen voor gebruik door andere organisaties (b.v. heemkundekringen). Dit 

blijven echter noodverbanden en die bieden  geen oplossing voor de langere termijn. Ook is gesproken 

met de gemeente over haalbaarheidsonderzoeken naar gedeeltelijk hergebruik van het gebouw. De 

financiering hiervan bleek echter steeds een struikelblok. 
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De werkgroep Behoud Gummaruskerk heeft eind 2017 alle fracties in de gemeenteraad een noodkreet 

gestuurd dat de situatie nijpend wordt. Zij heeft verzocht om een bijdrage in de kosten van het onderhoud 

van het kerkgebouw. 

De huidige gesprekken komen voort uit de wens van de gemeente om de VVV op korte termijn onder te 

brengen in de kerk als alternatief voor de huidige locatie in de Kaaistraat. Om uit de impasse te geraken 

heeft de gemeente bij die gelegenheid aangeboden het haalbaarheidsonderzoek naar de lange termijn 

gebruiksmogelijkheden uit te laten voeren en te financieren. 

 

Beoogd maatschappelijk effect 

De Gummarus is een beeldbepalend gebouw met een (deels) openbaar karakter, dat voor een langere [of 

lange] periode zelfvoorzienend is in gebruik en onderhoud. De Steenbergse gemeenschap is trots op het 

gebouw en maakt er actief gebruik van. Het gebouw is een centrale locatie en heeft een bovenlokale 

aantrekkingskracht. Het is een plek van waaruit bezoekers de omgeving ontdekken.  

 

Stakeholders 

Direct betrokkenen zijn: Het bisdom en het parochiebestuur, de werkgroep ‘Behoud Gummaruskerk’, 
gemeente Steenbergen (college van B&W en gemeenteraad). 

 

Stakeholders die meer op afstand betrokken zijn bij deze opgave zijn: 

- Stadsraad; 

- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijksmonumenten); 

- Provincie Noord Brabant (waaronder het Monumentenhuis als provinciaal adviseur); 

- Retail Platform Steenbergen (RPS); 

- Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Steenbergen; 

- Leden Expeditie Nassau; 

- VVV Brabantse Wal; 

- Burgers. 

 

Portefeuillehouder 

Wethouder Baartmans is coördinerend portefeuillehouder vanuit haar portefeuille erfgoed, 

monumenten, vergunningen. 

 

 

 

 

 

 

Structuur 

Ambtelijk opdrachtgever: Sven Langenberg, opgavenregisseur 

 

Ambtelijk opdrachtnemer: Maureen van Leeuwen, beleidsmedewerker Recreatie, Toerisme en Erfgoed 

 

Stuurgroep: De stuurgroep bestaat uit (een lid van) het parochie bestuur, een lid van het bisdom en 

Wethouder Baartmans (namens de gemeente Steenbergen). Tevens zal een lid van de werkgroep Behoud 

Gummarus als adviseur aansluiten bij de stuurgroep zonder stemrecht. Zijn of haar rol is gevraagd en 

ongevraagd advies te geven aan de stuurgroep en de werkgroep te informeren over de besluiten en koers 

van de stuurgroep. Eventueel kan de ambtelijk opdrachtgever ter ondersteuning van de wethouder 

deelnemen als adviseur van de stuurgroep. De projectleider fungeert als secretaris van de stuurgroep. De 

stuurgroep heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen. De gemeente dient besluiten te nemen bezien 

vanuit het bestemmingsplan en vergunningen. Het bestuur van de parochie acteert als eigenaar van het 
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gebouw. Formeel heeft het bisdom zeggenschap over de toekomst van het gebouw. Zij laat  de participatie 

in de stuurgroep aan de parochie over.  

 

Projectgroep: beleidsmedewerker Recreatie, toerisme en erfgoed van Gemeente Steenbergen in de rol van 

projectleider, twee bestuurders van de Parochie, twee werkgroepleden van ‘Behoud Gummarus’, 
beleidsmedewerker Cultuur en Erfgoed (inhuur en tijdelijk), nader te bepalen lid RPS of centrummanager 

van Steenbergen, lid van de Parochie Kerk Commissie, twee burgers en/of een nader te bepalen lid van 

expeditie Nassau. 

 

De projectgroep zal incidenteel expertise vanuit de gemeente of van externen wensen. De expertise zal 

worden betrokken bij de projectgroep wanneer gewenst. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vergunningen, 

ruimtelijke ordening, communicatie, kerngericht werken en het extern onderzoeksbureau. 

 

Het is wenselijk de projectgroep qua omvang klein te houden. Op deze manier is de projectgroep 

wendbaar en actiegericht. Naast de projectgroep zou dan een commissie van advies worden geformeerd. 

Zij hebben geen formele invloed maar wordt op regelmatige basis om advies gevraagd. 

 

Aanpak 

Na vaststelling van de bestuursopdracht door het college van B&W zal de bestuursopdracht worden 

besproken met het parochiebestuur en de werkgroep. Een brede acceptatie van de opdracht is een 

belangrijke stap om te komen tot een eindresultaat waar iedereen zich in kan vinden.  Dat het bestuur en 

de werkgroep akkoord is met de opdracht is een voorwaarde. De opgave is namelijk complex. Stakeholders 

hebben  verschillende belangen. Gezamenlijk commitment aan de opgave zorgt dat een gezamenlijk doel 

wordt nagestreefd, waardoor het proces vloeiender kan verlopen.  

 

Stap 1: Na vaststelling van de bestuursopdracht zal samen met de werkgroep ‘Behoud Gummaruskerk’ en 

het parochiebestuur een onderzoeksopdracht worden opgesteld. Op grond van deze opdracht wordt  een 

extern bureau  geselecteerd. Het doel van het onderzoek zal zijn: Inzicht krijgen in meervoudige en 

langdurige gebruiksmogelijkheden van het volledige gebouw op basis van technische, marktconforme en 

cultuurhistorische elementen en in relatie tot de omgeving, met als doel duurzaam behoud van het gebouw 

de Gummarus. 

Belangrijke voorwaarde voor de uitvoerbaarheid en kwaliteit van het onderzoek is dat er geen beperkende 

eisen worden gesteld. Bijvoorbeeld het behouden van de erediensten centraal in het gebouw nabij het 

altaar is een voorwaarde die losgelaten zal moeten worden om te komen tot een zo goed mogelijk 

resultaat van het onderzoek. Dit betekent niet dat het onderdeel kan zijn van eventuele oplossingen die 

voorvloeien uit het onderzoek. 

Het resultaat van het onderzoek wordt in de vorm van  een ontwerpboek beeldend opgeleverd. Dit boek 

laat zien  wat de gebruiksmogelijkheden van het gebouw de Gummarus kunnen zijn en is onderbouwd met 

financiële, economische en duurzame gegevens. Het boek kan als basis dienen voor een ontwikkeling ofwel 

een uitvraag/aanbesteding. Met het uitwerken van de onderzoeksopdracht en de voorbereiding van het 

werven van een extern bureau zal worden gestart. Met het onderzoek zal, na goedkeuring door bisdom, 

parochie en gemeente omstreeks januari 2019 worden gestart. 

 

Stap 2: Parallel aan stap 1 zal verkent worden welke subsidie mogelijkheden er zijn om de opdracht en 

gewenst eindresultaat financieel mede mogelijk te maken.  

 

Stap 3: Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt de vervolgaanpak bepaald en worden de 

ontwerp- en realisatiefase uitgewerkt.  

 

Risico’s 
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Elk project bevat risico’s. Kennis van de risico’s is de eerste stap om vervolgens beheersmaatregelen te 
kunnen nemen. De risico’s zijn: 

- Eigenaar van de Gummarus ontvangt financiële middelen om het beheer uit te voeren. Het 

project zal dan worden afgesloten. 

- Een gezamenlijke ambitie en eindresultaat voor het gebouw wordt niet gevonden. Het 

gezamenlijke project kan niet verder worden uitgevoerd. 

- Het onderzoek dat als stap 1 wordt voorgesteld levert geen mogelijkheden op. De 

stuurgroep zal dan nieuwe projectkaders moeten op stellen.  

- Er wordt niks gedaan. Het gebouw raakt achter in onderhoud en zal op de langere termijn 

vervallen en/of sluiten. 

- De eigenaar verkoopt het aan een derde partij. Afhankelijk van de ambitie van de nieuwe 

eigenaar zal worden beoordeeld wat de waarde van het verder uitvoeren van het project is  

en wordt al dan niet vergunning verleend, voor zover aan de orde .  

 

Mensen en Middelen 

Het onderzoek vraagt vooral intensieve inzet van de beleidsmedewerkster Recreatie, Toerisme en Erfgoed. 

Zij is verantwoordelijk zijn voor de voortgang van het onderzoek en de oplevering van de conclusie uit 

onder 1. genoemd onderzoek. In eerste instantie zal daarvoor 4 tot 6 uur per week voor nodig zijn en past 

in de urenraming. In de begroting 2019 is een onderzoeksbudget opgenomen van € 50.000,=. Dit budget 

is beschikbaar voor  onderzoek,  proces (bijvoorbeeld sessies) en de realisatie van het ontwerpboek 

worden uitgevoerd. 

 

Het resultaat van het onderzoek zal richting geven aan de vervolgstappen. Gewenste budgetten en inzet 

voor de vervolgstappen zullen na akkoord op de conclusie van het onderzoek door bisdom, parochie en 

gemeente worden bepaald. 

 

Een tweetal subsidies zijn interessant om te verkennen. Beide bieden middelen en/of expertise die deze 

opgave vereist. Het gaat om de volgende subsidies: 

 

ErfgoedLab Brabant 

Een nieuw onafhankelijk platform voor herbestemmingsvraagstukken in Brabant, gefinancierd door de 

provincie. Het ErfgoedLab ondersteunt eigenaren van rijksmonumenten met advies en vouchers. Met deze 

vouchers kan expertise en ondersteuning worden ingekocht voor b.v. haalbaarheidsonderzoeken, 

kostenramingen en conceptontwikkeling. Een voucher heeft een waarde van maximaal €5.000. Per project 

kunnen meerdere vouchers door de eigenaar worden aangevraagd.  

 

Erfgoed Telt 
Het kabinet heeft een nieuw erfgoedprogramma gelanceerd voor o.a. verduurzaming en toegankelijkheid 

van erfgoed. Leegstaande kerken krijgen speciale aandacht: de komende jaren is er 13 miljoen euro 

beschikbaar om gemeenten te ondersteunen bij herbestemming van kerken. Meer informatie zal worden 

ingewonnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).  

 

Communicatie 

Elke inwoner in de gemeente Steenbergen kent de Gummaruskerk. Het is een beeldbepalend gebouw. 

Wanneer een onderzoek gedaan wordt naar de toekomst van het gebouw is actief communiceren over het 

onderzoek gepast. Een communicatiestrategie maakt onderdeel uit van de onderzoeksopdracht. 

 

De gemeenteraad zal middels een raadsmededeling worden geïnformeerd over de vastgestelde 

bestuursopdracht. In afstemming met de Parochie en werkgroep ‘Behoud Gummaruskerk’ zal een 
algemeen persbericht worden opgesteld. Intern zal de organisatie worden geïnformeerd via intranet. 
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