
ALGEMENE INFORMATIE MARANATHAKERK

Algemeen
De Maranathakerk is gelegen aan de Burgemeester Hermansstraat 40, 2231 KX te Rijnsburg. Het 
betreft een kerkgebouw met vergaderruimten, ondergrond, erf en tuin en verder bijbehoren. 

Omschrijving
Het kerkgebouw is gebouwd in 1953. In 1994 is de aangebouwde zaalruimte opgeleverd. De 
spouwmuren zijn opgetrokken uit steen en het gebouw is voorzien van met pannen gedekte 
zadeldaken, op een klein deel van de meest recente aanbouw na. De opstallen zijn op staal 
gefundeerd. Op het terrein zelf zijn geen voorzieningen voor het parkeren van auto’s; dit gebeurt nu 
in de omgeving. Wel is er ruimte voor fietsen e.d.
Het gebouw heeft een netto vloeroppervlak van ca. 800 m2 en een inhoud van ca. 7.700 m3.

Naast de kerk is een pastorie gelegen. Deze is min of meer gelijktijdig met de kerk gebouwd en 
behoorde eveneens in eigendom toe aan de kerkelijke gemeente. In 2018 is de pastorie verkocht aan 
de huidige bewoner.

Kadastrale gegevens
Kadastraal bekend Gemeente Rijnsburg sectie B nummer 7201 met een oppervlakte van 2.336 m2. Er 
zijn geen erfdienstbaarheden bekend. Wel zijn er op 2 plekken kasten ten behoeve van 
nutsvoorzieningen geplaatst en ligt er (aan de zijde van de Burgemeester Hermansstraat) een deel 
van de openbare weg op het perceel. Voor deze zaken zijn in het kadaster geen rechten of 
verplichtingen vermeldt. 



Ligging
De Maranathakerk ligt in het zogenaamde oude centrum van Rijnsburg. Het perceel wordt aan 3 
zijden omgeven door straten (resp. de Burgemeester Hermansstraat, de Hyacintenstraat en de 
Burgmeester Meyboomstraat). 
Het gebouw ligt in een omgeving met voornamelijk woningen; in een aantal gevallen zijn de 
woningen voorzien van (kleinschalige) bedrijfsruimten. Het winkelcentrum van Rijnsburg (De Hoftuin) 
ligt op minder dan 500 meter afstand.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan zoals vastgesteld in april 2011 heeft de locatie een maatschappelijke 
bestemming. 

Monumentenstatus
Het College van B&W van de Gemeente Katwijk heeft in mei 2016 het kerkgebouw (en de 
naastgelegen pastorie) aangewezen als gemeentelijk monument (het document van deze 
gemeentelijke aanwijzing is beschikbaar). De kerk heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Naar 
aanleiding daarvan heeft de gemeentelijke Commissie bezwaarschriften aan het College verzocht de 
aanwijzing opnieuw te formuleren. Deze procedure loopt nog steeds. De Gemeente Katwijk heeft 
aangegeven eerst een nieuwe aanwijzing te formuleren als meer bekend is over de toekomstige 
bestemming maar heeft ook aangegeven dat zij haar medewerking zal verlenen aan een zogenaamd 
vooroverleg.
Zolang de huidige aanwijzing van kracht blijft zullen plannen van de nieuwe eigenaar moeten leiden 
tot een voortzetting van de huidige bestemming dan wel tot een herbestemming waarbij het object 
de huidige hoedanigheid min of meer behoudt. Aanpassingen aan in- en exterieur kunnen alleen 
plaatsvinden na verkrijging van een omgevingsvergunning en voorafgaande toetsing (middels een 
waardestellend onderzoek) aan de monumentale waarden. In het vooroverleg met de Gemeente 
Katwijk kan hierover meer duidelijkheid worden verkregen. Verzoeken tot vooroverleg kunnen per e-
mail worden gestuurd aan info@katwijk.nl ter attentie van mevrouw H. van den Heuvel.

Milieu
Mede in verband met de verkoop is een milieuhygiënisch vooronderzoek en een verkennend 
milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd door IDDS uit Noordwijk. Daarbij zijn overschrijdingen van 
gehanteerde achtergrondwaarden voor de grond vastgesteld. De aangetoonde gehalten zijn echter 
dermate laag dat beperkingen inzake de voortzetting van het huidige bodemgebruik niet worden 
voorzien.
Tevens is door IDDS een asbestinventarisatierapport opgesteld (waarbij is afgezien van destructief 
onderzoek). IDDS spreekt in het rapport (op basis van de visuele inspectie en/of verkregen gegevens) 
een redelijk vermoeden uit dat er sprake is van asbesthoudende toepassingen. Bij sloop of renovatie 
dient aanvullend destructief onderzoek uitgevoerd te worden. Daarnaast is in de kruipruimte onder 
de kerkzaal een asbestverontreiniging aangetroffen welke gesaneerd dient te worden.
Beide rapporten zijn beschikbaar en op te vragen bij Verhees Notarissen te Katwijk, vestiging 
Rijnsburg aan de Sandtlaan 45.
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Uitgangspunten verkoop

 Uiterste afnamedatum in onderling overleg, uiterlijk drie maanden na gunning.
 Het perceel zal worden geleverd inclusief de huidige opstallen. Een eventuele 

bestemmingswijziging (al dan niet incl. slopen) komt geheel voor rekening en risico van de 
nieuwe eigenaar.

 De kadastrale situatie komt niet overeen met de feitelijke situatie. 
 Aan de nieuwe eigenaar zal een kwalitatieve verplichting worden opgelegd, onder meer 

inhoudende dat het gebouw niet voor iedere bestemming kan worden gebruikt. De tekst van de 
kwalitatieve verplichting is opgenomen in de bijzondere voorwaarden die tezamen met de hierna 
vermelde algemene voorwaarden verkrijgbaar zijn.

 Het kerkgebouw wordt verkocht bij inschrijving. De zitting in het kader van deze openbare 
verkoop vindt plaats op vrijdag 8 november 2019 om 09:00 uur ten overstaan van één van de 
notarissen verbonden aan Verhees Notarissen N.V., vestiging Rijnsburg (Sandtlaan 45, 2231 CB 
Rijnsburg).

 Op de verkoop bij inschrijving zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor de verkoop bij 
openbare inschrijving van registergoederen 1996, alsmede bijzondere voorwaarden. De verkoper 
behoudt zich het recht van gunning nadrukkelijk voor. Uiterlijk 12 werkdagen na de openbare 
zitting op 8 november zal de verkoper tot gunning overgaan.

 Bezichtiging van het kerkgebouw is alleen mogelijk na telefonische afspraak met de voorzitter 
van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Rijnsburg, de heer E. van 
Egmond (te bereiken via e-mail: vz-cvk@pknrijnsburg.nl).

 Inschrijving op het kerkgebouw kan alleen middels een daartoe bestemd inschrijvingsformulier, 
voorafgaand aan de zitting, doch uiterlijk 6 november 2019 om 17:30 uur in te leveren bij het 
notariskantoor. Daarbij dient de bieder de uiteindelijke bestemming kenbaar te maken. Indien 
binnen tien jaar na kwijting een andere bestemming wordt gegeven aan het gebouw kan dit 
alleen geschieden met toestemming van de verkoper, met eventueel de mogelijkheid om 
voorwaarden te verbinden aan de goedkeuring. De minimumbieding bedraagt € 575.000,00. U 
kunt dit formulier en de bijbehorende set algemene en bijzondere inschrijvingsvoorwaarden 
opvragen bij Verhees Notarissen N.V. (in de persoon van mevrouw H.C. van der Nagel), 
telefoonnummer 071-2077400 of e-mailadres: h.vandernagel@verheesnotarissen.nl.
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