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Onderwerp 

Afdoening motie ondersteun succesvolle en duurzame exploitatie Grote 

Kerk 

  

Uw raad heeft tijdens de behandeling van het voorstel van het college inzake de Programmabegroting 

2019-2022 (RIS300472) op 8 november 2018 de  door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie 

‘Ondersteun succesvolle en duurzame exploitatie Grote Kerk (RIS301066) aangenomen. 

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 november 2018, ter bespreking van 

het voorstel van het college inzake de Programmabegroting 2019-2022 (RIS3000472), 

  

constaterende, dat:  

 

 de gebruiksovereenkomst van de Grote Kerk tussen de Stichting Grote Kerk (SGK) en de 

Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG) per 31 december 2018 eindigt omdat de SGK 

geen mogelijkheden meer ziet de Grote Kerk succesvol uit te baten zonder groot onderhoud en 

renovatie waarvoor zij momenteel geen middelen ziet;  

 met de beëindiging van de gebruiksovereenkomst de exploitatie van het kerkgebouw terugkeert 

bij de PGG; 

 de Grote Kerk een rijksmonument is;  

 

overwegende, dat:  

 

 de Grote Kerk één van de oudste en meest beeldbepalende gebouwen van Den Haag is; 

 de PGG te kennen heeft gegeven nieuwe mogelijkheden te willen onderzoeken om het gebouw 

succesvol te exploiteren en dat ook de wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie heeft 

aangegeven open te staan voor een gesprek vanwege het bijzondere karakter van het gebouw; 

 de gemeente een belangrijke rol kan spelen bij het succesvol exploiteren van de Grote Kerk en er 

vanuit het belang van het kerkgebouw voor de stad ook een inspanningsverplichting van de 

gemeente mag worden verwacht;  
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spreekt uit dat:  

 

 de Grote Kerk van grote religieuze, culturele, historische en sociaalmaatschappelijke waarde is 

voor Den Haag;  

 

verzoekt het college:  

 

 in overleg te treden met de PGG om tot een succesvolle en duurzame exploitatie van de Grote 

Kerk te komen, waarbij aandacht is voor de religieuze, culturele, historische en 

sociaalmaatschappelijke functie van het kerkgebouw en daarbij ook te kijken naar 

mogelijkheden om: 

 meer gemeentelijke evenementen in de Grote Kerk te organiseren en om de PGG waar nodig te 

ondersteunen bij het acquireren van evenementen en activiteiten van derden zoals de Verenigde 

Vergadering van de Staten-Generaal gedurende de renovatie van het Binnenhof of colleges van 

hogeronderwijsinstellingen;  

 ondersteuning bij financieringsvraagstukken te bieden bijvoorbeeld door een actieve lobby voor 

de rijksgelden voor monumentale kerken, beschikbaarstelling van gemeentelijke middelen of 

ondersteuning bij het vinden van nieuwe financieringsmethodes zoals crowdfunding; 

 de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Grote Kerk te verbeteren onder andere vanwege de 

door de gemeente vergunde markten die voor het kerkgebouw worden gehouden; 

 verdere kennisdeling tussen gemeente en PGG mogelijk te maken, bijvoorbeeld op het gebied van 

mogelijke partnerschappen of geluidsoverlastbeperkende maatregelen,  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Het college geeft als volgt uitvoering aan de motie. 

 

Wij hebben overleg gevoerd met de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG). In dit overleg 

heeft de PGG aangegeven dat zij per 1 januari 2019 het beheer en exploitatie van de Grote Kerk weer 

zelf ter hand heeft genomen. De PGG heeft de intentie uitgesproken om de kerk in het vervolg te 

gebruiken voor bezoek, religieuze bijeenkomsten en maatschappelijke en culturele activiteiten. Een 

werkgroep van de PGG gaat dit de komende vier tot zes maanden verder verkennen. In afwachting van 

de uitkomsten van die nadere verkenning wordt de exploitatie voortgezet en een aantal contracten met 

de meest belangrijke, jaarlijks terugkerende huurders doorgezet. 

 

In het belang van het duurzaam behoud van de Grote Kerk – een van onze meest belangrijke 

rijksmonumenten - zullen wij de PGG op passende wijze met kennis en advies terzijde staan in haar 

streven de kerk weer op een waardige en rendabele wijze te exploiteren. Bij het verstrekken van 

vergunningen voor markten houden wij rekening met de bereikbaarheid van de Grote Kerk. Wij delen 

met de PGG graag onze kennis over het aanpassen van dit monument, bijvoorbeeld op het terrein van 

geluidsoverlast beperkende maatregelen.   

 

Voor wat het financieringsvraagstuk betreft, bestaat er een goede basis voor de instandhouding van het 

monument. Er is immers in 1984 voor de Grote Kerk een onderhoudsfonds gevormd onder andere met 

een bijdrage van de gemeente Den Haag. Het fonds wordt beheerd door de Stichting Fondsenbeheer 

Grote Kerk. Daarnaast heeft het rijk voor de jaren 2017-2022 een bijdrage toegekend uit de 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). De Grote Kerk ontvangt ook jaarlijks een 

bijdrage uit de gemeentelijke onderhoudsbijdrageregeling. De drie genoemde bronnen zijn voldoende 

om het onderhoud aan het casco van de kerk te financieren.  
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Voor het overige zien wij het als onze taak om te bevorderen dat in het kader van het Regeerakkoord 

2017-2021 voor kerken ter beschikking komende gelden - indien van toepassing - voor de Grote Kerk 

worden ingezet.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 

 

 


