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bijlagen: - 2 (controlerapport van 17 oktober 2018 en brief constructeur van 22 oktober 2018  

bezoekadres: 
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda  
 
correspondentieadres: 
postbus 1086, 2800 BB  Gouda 
e-mail gemeente@gouda.nl 
telefoon: 14 01 82 

 
 

Op 25 oktober 2018 heeft u artikel 38-vragen gesteld over het onderwerp: Turfmarktkerk. 
Onderstaand de beantwoording van uw vragen. 
 
Inleiding 
Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg van 19 oktober 2018 is de stap genomen om direct over te 
gaan tot acute bestuursdwang (sloop) met betrekking tot het kerkgebouw op het perceel Turfmarkt 60 
in Gouda. De raad van gemeente Gouda is op dat moment tevens op de hoogte gesteld van de 
situatie ter plaatse en de te nemen acties. 
Naar aanleiding van de desbetreffende e-mail aan de raad heeft de fractie Gemeente Belangen 
Gouda een aantal vragen ex artikel 38 Gemeentewet gesteld.  
 
1. De Turfmarktkerk verkeert, zoals bekend, in slecht staat en moet worden gesloopt. Eerder al 
maakte de gemeente bekend dat zij in het kader van bestuursdwang de stutwerkzaamheden zou 
overnemen van de eigenaar. Hiertoe is een nieuwe analyse van de situatie in en om de kerk gemaakt. 
Hieruit blijkt dat de constructieve staat van de kerk substantieel verslechterd is ten opzichte van de 
situatie die eerder aanleiding was voor het opleggen van termijnen voor stutten en sloop aan de 
eigenaar. 
 
a. Kunt u aangeven welke instantie voor de bestuursdwang de schouw van de technische ‘staat de 
stand’ van de turfmarktkerk heeft verricht? 
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Bouw- 
en Woningtoezicht, in opdracht van het college. De periodieke handhavingscontroles bij de 
Turfmarktkerk hebben afgelopen tijd plaats gevonden in het bijzijn van externe constructeurs.  
 
b. Wie heeft de nieuwe analyse opgesteld van de situatie interieur en exterieur van genoemde kerk? 
De gestelde analyse is opgesteld door de Omgevingsdienst Midden-Holland, afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, en apart daarnaast door een constructeur (Peters & Van Leeuwen in dit geval). Beide 
rapporten liggen ter inzage, conform ook gemeld in het raadsmemo d.d. 24 oktober 2018. 
 
c. Wanneer dat dezelfde instantie is geweest waarom is dan niet eerder door genoemde instantie de 
conclusie getrokken zoals die tijdens de nieuwe analyse is getrokken? 
De nieuwe  controle toonde aan dat sprake was van instortingsgevaar, hetgeen voorheen niet het 
geval was. Zo leek de achtergevel verder te wijken en uit te buiken; zat er een golvende lijn in de 
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dakpannen, was de scheurvorming toegenomen en was de toog in de nok doormidden gescheurd. 
Volgens de ODMH kwam de verergering van de scheurvorming daarmee op een kritisch punt. 

 
2. Waarom is besloten om de volledige verantwoordelijkheid voor stutten en slopen over te nemen van 
de eigenaar? 
Op basis van de bevindingen van 17 oktober en 18 oktober 2018 heeft het college geconcludeerd dat 
de constructieve staat van de bebouwing zodanig was verslechterd dat het niet langer verantwoord 
was om de resterende stutwerkzaamheden, in afwachting van sloop van de bebouwing voor 1 
december 2018, uit te voeren. Er was sprake van direct instortingsgevaar en het was niet mogelijk om 
dat gevaar op korte termijn weg te nemen anders dan door stabilisatie (stutten) en (gedeeltelijke) 
sloop van de bebouwing. 
Door het directe instortingsgevaar werd niet meer voldaan aan het bepaalde in artikel 1a van de 
Woningwet en artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012. Het bouwwerk was een gevaar voor de 
gezondheid of veiligheid. Vanwege de voornoemde gevaarzetting en het feit dat die gevaarzetting op 
korte termijn enkel kon worden weggenomen door (gedeeltelijke) sloop van de bebouwing, was de 
situatie zodanig spoedeisend dat het onverantwoord is om eerst nog een gelegenheid te bieden om 
aan een last te voldoen. 
 
3. ODMH heeft een gerenommeerd aannemer aangezocht voor het resterende stutwerk en de sloop. 
 
a. Wie is genoemde aannemer? 
Het bedrijf Van der Speld B.V. uit Gouda heeft  de resterende stutwerkzaamheden uitgevoerd en is 
ook hoofdaannemer voor de uitvoering van de sloop. De feitelijke sloop van de kerk ligt in handen van 
het bedrijf Kruiswijk B.V. uit Bergambacht. 
 
b. Welke zijn de kosten voor het resterende stutwerk en de sloop. 
Bij bestuursdwang vindt kostenverhaal plaats nadat de noodzakelijke herstelmaatregelen zijn 
getroffen. Op dit moment zijn deze kosten nog niet geheel in beeld. Zodra hier een compleet beeld 
van is zal de raad hierover worden geïnformeerd. 
 
4. Omwonenden van de Turfmarktkerk zijn geïnformeerd over de actuele situatie. De instabiele 
situatie van de kerk kan risico’s met zich meebrengen voor de veiligheid van personen en gebouwen 
in de directe omgeving. Voor een zestal woningen aan de achterzijde van de Turfmarktkerk, waar het 
hoogste risicoprofiel van toepassing is, geldt inmiddels het dringende advies om de woning tot nader 
order te verlaten en zo min mogelijk te betreden. 
 
a. Kunt u aangeven hoe dringend dit advies is en op welke wijze u compenserende maatregelen heeft 
genomen ten behoeve van de bewoners van deze zestal woningen? 
De bewoners van de zes woningen in de directe nabijheid van de kerk kregen op 19 oktober het 
dringende advies hun woning te verlaten. Het betrof een bestuurlijk appel, maar de feitelijke keuze lag 
bij de bewoners zelf. Vanuit de gemeente is wel aangegeven dat bij o.a. veranderende 
weersomstandigheden een verplichte ontruiming via een noodverordening in later stadium nog aan de 
orde zou kunnen komen. Nog voor de afkondiging van de noodverordening op 23 oktober hadden alle 
bewoners een alternatief onderkomen gevonden. 
 
Kosten die de betreffende bewoners hebben moeten maken, worden naar redelijkheid en billijkheid 
gecompenseerd. Waar nodig zijn bewoners geholpen om alternatief onderkomen te vinden. 
 
b. Zwaar verkeer op de Turfmarkt is niet meer toegestaan, is aan te geven op welke wijze dit wordt 
gehandhaafd? 

 
Hiertoe zijn o.a. verkeersregelaars ingezet en met inzet van stadstoezicht. De gemeente heeft contact 
gelegd met afvalservices. Met Albert Heijn zijn maatwerkafspraken gemaakt, ook om de bevoorrading 
van de centrumwinkel te borgen. Op 2 november is het sein ‘veilig gestut’ gegeven en kon de 
Turfmarkt weer worden vrijgegeven. 
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c. Welke zijn de gevolgen van het afsluiten van de Turfmarkt voor zwaar verkeer?. Wat betekent dit 
voor de verkeersveiligheid en de omliggende ‘trilling gevoelige’ gebouwen? Welke zijn de gevolgen 
voor de bevoorrading van de winkels e.d.? 
zie antwoord b 
 
5. Uw ingrijpen heeft ook financiële gevolgen voor de gemeente. Is aan te geven welke de kosten voor 
de gemeente zijn vanwege uw ingrijpen en het naar u toetrekken van de verantwoordelijkheden? Op 
wie kunnen deze kosten worden verhaald? 
Naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 
was het college niet alleen bevoegd, maar ook verplicht handhavend op te treden. Uitgangspunt bij 
het toepassen van bestuursdwang is, gelet op het bepaalde in artikel 5:25 Algemene wet 
bestuursrecht dat kosten ten laste van de eigenaar van het perceel en/of haar bestuurders komen. Dit 
betreft de kosten die het college heeft moeten maken vanwege voornoemde herstelmaatregelen zoals 
stutten en sloop. De kosten die worden gemaakt in het kader van de noodverordening komen voor 
rekening van de gemeente. 
 
Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Burgemeester en wethouders van Gouda, 
de secretaris,  de burgemeester, 

dr. E.M. Branderhorst  dr. M. Schoenmaker 
 
 
Geschatte ambtelijke capaciteit:  5 uur. 
 

 


