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Geachte leden van de raad,  op 27 juni 2017 heeft u een tweetal moties aangenomen met betrekking tot het Parochiehuis in Pijnacker. In de motie ops horti g tot plaatsi g a  het Paro hiehuis op de ge ee telijke o u e te lijst  (M2017.006) verzoekt u ons het definitieve besluit tot plaatsing van het Parochiehuis op de Gemeentelijke Monumentenlijst ten minste op te schorten totdat met betrokken partijen is onderzocht op welke manier herontwikkeling van het Parochiehuis en omliggende gronden vorm kan worden gegeven, wat de consequenties hiervan zijn en u over die uitkomsten te informeren alvorens tot een definitief besluit wordt overgegaan. Overwegende dat het Parochiebestuur samen met het Bisdom op korte termijn een locatiestudie wil uitvoeren, verzoekt u het college in uw t eede otie Hero t ikkeli g Paro hiehuis e.o.  (M2017.007) zo mogelijk (in elk geval als waarnemer) bij deze locatiestudie aanwezig te zijn en daarnaast ook initiator te zijn van een overleg met alle betrokken partijen om te bezien welke faciliterende rol de gemeente hierbij zou kunnen spelen.  Naar aanleiding van beide moties hebben wij contact gezocht met het Parochiebestuur Christus Koning voor een gesprek. Deze gaf desgevraagd aan behoefte te hebben aan nader intern beraad en uiteindelijk is op ons verzoek ultimo 2017 het bedoelde gesprek gevoerd. Uit het gesprek is gebleken dat de Parochie Christus Koning recent het initiatief genomen heeft voor – zoals het Parochiebestuur het noemt – een heroriëntatie op het (her)ontwikkelen en herinrichten van de kerkelijke eigendommen rondom de RK kerk in Pijnacker. Naast het kerkgebouw zijn ook het Parochiehuis, als ede a dere eige do e  e  het 
Pri sesje  onderwerp van studie. De eerste resultaten worden verwacht in het tweede kwartaal van 2018, waarna het Parochiebestuur zijn standpunt zal bepalen en op zijn vroegst in het derde kwartaal van 2018 met eventuele plannen voor het Parochiehuis en de omliggende kerkelijke eigendommen richting betrokken partijen naar buiten zal treden. Tot die tijd zal het parochiebestuur niet met andere partijen, noch met de omgeving in gesprek zijn en gaan. Gesprekken die in het verleden hebben plaatsgevonden met betrokkenen, ook met raadsleden er bij, zijn inmiddels beëindigd.  Op basis van het gesprek constateren wij dat de argumentatie van de motie om een besluit over de 
aa duidi g o u e t  op te s horte , e  de otie o  i itiator te zij  a  ee  o erleg et alle etrokke  partijen om te bezien welke faciliterende rol de gemeente zou kunnen spelen, niet meer aan de orde is. Er blijkt geen sprake van een locatiestudie waar de gemeente (als waarnemer) bij aanwezig kan zijn of als initiator voor overleg richting betrokken partijen kan optreden, maar van een interne heroriëntatie waar vooralsnog geen andere partijen en belanghebbenden bij zijn of worden betrokken. Het derde kwartaal van 2018 is het moment waarop het parochiebestuur op zijn vroegst met eventuele plannen voor het Parochiehuis en de omliggende kerkelijke eigendommen richting betrokken partijen naar buiten zal treden. Gelet op deze nieuwe informatie en op hetgeen opgenomen is in de Erfgoedverordening 2010 ten aanzien van termijnen, zullen wij daarom zeer binnenkort tot besluitvorming overgaan over een eventuele status als gemeentelijk monument.  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de afhandeling van de motie ops horti g tot plaatsing van het Paro hiehuis op de ge ee telijke o u e te lijst  M .  en de motie 
Hero t ikkeli g Paro hiehuis e.o.  M .  en komen zeer binnenkort naar de raad met ons definitieve besluit op het oor e e  het Paro hiehuis - als gemeentelijk monument aan te wijzen.   



 informatienota raad  
   

                     Pagina 3 van 3  

het college van Pijnacker-Nootdorp,  de secretaris, de burgemeester,   drs. J.P.R. Woudstra mw. F. Ravestein  


