
"Voorzitter vanavond staat het onderwerp Turfmarktkerk op de agenda. 

 
In reactie op de inbreng van gezamenlijke oppositie partijen wil ik als eerste opmerken dat dit dossier 
onder de rechter is en de ChristenUnie daarom terughoudend is om op de debatpunten in te gaan, 

zeker als deze vanuit een soms tendentieuze bijdrage voortkomen. Vandaar dat wij niet op de 5 debat 
punten van de oppositie zijn ingegaan.  
 

Het bevreemdt me ook dat de oppositie op een gegeven moment reeds conclusies trekt, terwijl de 
andere partijen nog geen inbreng hebben gehad. Hiermee heeft de oppositie zich niet gehouden aan 
de bestaande vergaderorde om eerst alle partijen aan het woord te laten komen. 

 
We hebben het over dossier dat een aantal betrokkenen in de stad, in het bijzonder natuurlijk de 
eigenaar, de media, het college en ons als raadsleden, al geruime tijd bezighoudt en al vele pagina’s 

aan dossiers heeft opgeleverd. Deze week ontvingen we van de eigenaar zelfs nog een dossier van 
ruim 180 pagina’s. 

 
Nadat de raad na de zomer van 2018 een voorbereidingsbesluit heeft genomen stapelde de 
ontwikkelingen rond de kerk zich in hoog tempo op. 

De constructie van de kerk was in korte tijd in dermate slecht geworden en de door de eigenaar 
genomen maatregelen bleken ontoereikend voor de vereiste veiligheid, zodat bestuursdwang is 
toegepast.  

 
Vervolgens is de sloop van de kerk met grote zorgvuldigheid in gang gezet, wat flinke kosten met zich 
heeft meegebracht. 

De eigenaar houdt vol dat het voor een veel lager bedrag, voor maar 10% van het bedrag dat nu is 
betaald, mogelijk was geweest. 
 

Het zeer gerenommeerde bedrijf Lengkeek heeft vervolgens de sloopkosten beoordeeld en is tot de 
conclusie gekomen dat de door de gemeente opgevoerde kosten € 80.000 hoger zijn dan zij als 
redelijk en noodzakelijk aan te merken kosten beschouwen. De offerte van de eigenaar beschouwen 

zij als niet reëel.  
 

Het college neemt de genoemde kosten van 80.000,- voor eigen rekening en gaat nu een bedrag van 
ruim € 450.000,- verhalen op de eigenaar.  
We begrijpen uiteraard dat voor de eigenaar - ondanks de aanpassing van het bedrag - dit  nog altijd 

een buitengewoon hoog bedrag is, maar zolang dit dossier onder de rechter is zal het college het 
bedrag niet invorderen. Dat vinden wij voor nu een goed uitgangspunt. 
 

Wij wachten de rechterlijke uitspraak af inzake het lopende beroep tegen het bestuursdwangbesluit en 
zullen ons - afhankelijk van de uitspraak van de rechter - na die uitspraak bezinnen welke 
vervolgstappen dan nodig zijn." 

 

Theo Krins, fractievoorzitter ChristenUnie Gouda 


