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Graag informeren wij u over de brief die wij van de Protestantse Gemeente 
Delft (PGD) hebben ontvangen, waarin zij aangeven te hebben besloten af 
te zien van de uitvoering van het vergunde plan voor de ondergrondse 
ruimte bij de Nieuwe Kerk. 
 
Voorgeschiedenis 
Na uw motie van november 2010 is uit een intensieve lobby een 
cofinanciering voor dit project tot stand gekomen met de provincie Zuid-
Holland, het Rijk, de PGD en de gemeente voor een totaalbedrag van 11 
miljoen euro. 
Bij de uitwerking van de plannen bleek dat het realiseren van de 
voorzieningenkelder tot hoge archeologische onderzoekskosten zou leiden 
indien daarbij het gangbare ambitieniveau van archeologisch onderzoek zou 
worden toegepast. Na zeer intensief onderzoek, afstemming en beraad 
hebben wij in dit bijzondere geval ingestemd met het door de PGD 
ingediende plan met een minder uitgebreid archeologisch onderzoek. In 
deze overweging hebben wij mee laten wegen dat het realiseren van de 
voorzieningenkelder een duurzaam toekomstig gebruik van de kerk mogelijk 
maakt en dat hiermee ook de toeristische en cultuurhistorische belangen 
van de kerk en de stad Delft gediend worden. In maart 2015 is de 
vergunning verleend.  
In de brieven van 16/5/2011, 6/9/2012 en 11/3/2015 bent u door ons op de 
hoogte gehouden van dit project van de Nieuwe Kerk. 
 
Beroep en hoger beroep 
Tegen de vergunning is door archeologische belangenverenigingen beroep 
ingesteld. Omdat de rechter een voorlopige voorziening had toegewezen, 
kon de Nieuwe Kerk niet starten met de uitvoering van het project. Zowel in 
beroep als ook later in hoger beroep is het bezwaar ongegrond verklaard en 
daarmee is de vergunning voor uitvoering van dit project in stand gebleven. 
Op 12 april 2017 heeft de Raad van State hiervan de uitspraak bekend 
gemaakt. 
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Brief van de PGD 
De PGD heeft na de uitslag van de Raad van State aangegeven zich te 
moeten beraden over hoe ze de uitvoering van het project ter hand zouden 
nemen. Op  22-09-2017 hebben wij een brief van de PGD ontvangen waarin 
ze aangeven de uitvoering van het project niet meer te kunnen financieren, 
gezien de toegenomen kosten als gevolg van de vertraging door de 
beroepsprocedures. De PGD vraagt de gemeente Delft mee te denken over 
een alternatieve oplossing voor de nog steeds aanwezige en noodzakelijke 
behoefte aan voorzieningen om de toekomst van de Nieuwe kerk zeker te 
stellen. De genoemde brief vindt u als bijlage. 
 
Wij betreuren het besluit van de PGD. In een zeer lang traject hebben wij 
samen met de PGD opgetrokken om dit project mogelijk te maken en 
hebben een uiterst moeilijk besluit moeten nemen om de archeologie eisen 
naar beneden bij te stellen.  
We begrijpen echter dat de hoog opgelopen aanbestedingsbedragen 
aanleiding zijn voor het kerkbestuur om het bouwplan te heroverwegen 
hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot dit besluit. 
Toch onderschrijven wij nog steeds het belang om te komen tot een 
duurzame exploitatie van de kerk om daarmee het kostbare onderhoud van 
dit rijksmonument de komende decennia veilig te stellen. Hierover zijn wij in 
gesprek met het bestuur van PGD. 
 
Vervolg 
De gemeenteraad heeft in het verleden 1,5 miljoen beschikbaar gesteld 
voor de restauratie en voorzieningen voor de Nieuwe Kerk. De restauratie 
van de kerk is inmiddels afgerond en van onze subsidie is tot op heden 0,75 
miljoen euro uitgekeerd. In overleg met de co-financiers van dit project zal 
beoordeeld moeten worden hoe de financiering van het project herverdeeld 
moet worden. De resterende 0,75 miljoen euro van de subsidie zal 
weliswaar geoormerkt blijven voor dit project, maar niet eerder toegekend 
worden dan nadat de PGD een nieuw plan heeft ingediend dat voldoet aan 
de criteria van geldende regelgeving en welstand, omdat het hier een 
belangrijk rijksmonument betreft. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 
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