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Geachte heer De Koning, 
 
Op 5-11-2018 heeft u artikel 38 vragen gesteld over Turfmarktkerk. Onderstaand de beantwoording van uw 
vragen. 
 
1. Is het rapport dat in 2015 is opgesteld op verzoek van het college gebeurd? 

 
De toenmalige eigenaar Timpaan heeft op verzoek van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
onderzoek laten verrichten naar de bouwtechnische toestand van de Turfmarktkerk. SmitWesterman 
heeft dit onderzoek verricht. 
 

2. Kan uw college aangeven welke de redenen waren om dit rapport, op verzoek van het college, 
door de (toenmalige) eigenaar te laten opstellen? 
 
De gemeente / ODMH is al geruime tijd in gesprek met de verschillende eigenaren van de 
Turfmarktkerk over herbestemmingsmogelijkheden. Ook in 2014 met toenmalig eigenaar Timpaan. Het 
betreffend onderzoek en rapport is daar een voortvloeisel van. In 2014 werd immers duidelijk dat het 
kerkgebouw bouwkundig in slechtere staat geraakte. De oorzaken daarvan waren echter onduidelijk. De 
gemeente en de ODMH hebben daarop aan de eigenaar gevraagd om de bouwtechnische toestand van 
de Turfmarktkerk grondig te onderzoeken en daarover te rapporteren. Het onderzoek vond plaats eind 
2014 en de resultaten ervan zijn vastgelegd in de rapportage van SmitWesterman (die ter inzage ligt). 
De (casco)herstelkosten werden geraamd op een bedrag van ca. 1 miljoen euro. De 
herontwikkelingskansen van het gebouw bleken hierdoor ernstig te worden beperkt. Zie ook het 
raadsmemo d.d. 20 april 2016 (beantwoording art. 38 vragen Christen Unie). 

 
3. Waarom heeft het college zelf geen opdracht gegeven aan een onafhankelijk bureau (bv. ODMH) 

voor nader onderzoek? 
 
De Turfmarktkerk is, en was ook in die tijd, particulier eigendom. In het kader van herbestemming was 
de gemeente / ODMH betrokken bij overleggen over de Turfmarktkerk en haar toekomstmogelijkheden. 
De eigenaar heeft het onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau; hetgeen gebruikelijk is, 
temeer daar er geen sprake was van een situatie waar(acuut) gevaar dreigde. 
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4. Als uw college opdracht heeft gegeven aan de eigenaar om een rapport te laten opstellen en u 
daar kennis van hebt kunnen nemen, waarom is dit rapport dan vertrouwelijk?  
 
Het rapport van SmitWesterman is ons uiteraard ter hand gesteld, maar blijft eigendom van de 
eigenaar. Het is daarom vertrouwelijk ter inzage gelegd voor raadsleden. 

 
5. Is het college van mening dat het rapport uit 2015 voldoende argumenten aandroeg om op dat 

moment al op te treden? 
 
Neen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het gebouw (in huidige staat) niet bruikbaar is voor 
herbestemming wegens m.n. funderingsproblematiek.  Er was geen sprake van instortingsgevaar. 
Temeer gezien het feit dat er concreet door de eigenaar aan gewerkt werd, was er geen aanleiding om 
anders op te treden.  

 
6. Kan worden aangegeven waarom het college de voormalige eigenaar de afgelopen tien jaar niet 

heeft aangesproken over de slechte staat van de kerk? 
 
In afgelopen jaren was er geen sprake van een gevaarlijke situatie die ingrijpen van de 
gemeente/ODMH jegens een particuliere eigenaar via een aanschrijving op grond van de Woningwet 
rechtvaardigde. De verschillende particuliere eigenaren zijn niettemin bij herhaling aangesproken op de 
slechte staat van het kerkgebouw. Na constructief onderzoek in mei 2018 is op basis van de toen 
geconstateerde constructieve verslechtering en urgentie van sloop een last onder bestuursdwang voor 
stutten en sloop opgelegd aan de eigenaar.  

 
 
Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders van Gouda, 
de gemeentesecretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
dr. E.M. Branderhorst  dr. M. Schoenmaker 
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