
Stichtingen Behoud Kerkelijke Gebouwen (SKGB) 

 

In elke regio van Nederland is een SBKG 

actief.  

 

Voor de noordelijke provincies en het noorden 

van Noord-Holland werkt SKGB Noord-

Nederland. Voor Overijssel, Flevoland en 

Gelderland werkt SBKG Midden en Oost 

Nederland. Voor Zeeland, Brabant en Limburg 

werkt SBKG Zuid-Nederland. Voor Zuid-Holland, 

zuidelijk Noord-Holland en Utrecht werken de 

SBKG Zuid-Holland en de SBKG Utrecht, die 

binnenkort fuseren tot SBKG Randstad-Utrecht.  

Dat betekent dat er dan vier SBKG’en in staat 

zijn op het gebied van kerkelijke gebouwen 

plaatselijke gemeenten te adviseren en te 

begeleiden. Via een gezamenlijk portal op 

internet kunt u de sites vinden van de 

afzonderelijke Stichtingen. Zie: www.sbkg.nl 

Doelstelling en diensten algemeen 

De Stichtingen zijn allen opgericht vanuit provinciale kerkelijke organen met als doel 

kerkbesturen bij te staan in hun beheerstaken met betrekking tot de kerkgebouwen, de 

orgels en het kerkelijke meubilair. Een Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen is een 

stichting die zich inzet om eigenaren van kerkelijke gebouwen behulpzaam te zijn bij de 

instandhouding (restauratie, onderhoud en verbouwingen) van gebouwen en tot die 

gebouwen behorend meubilair, orgels en begraafplaatsen. 

In eerste instantie werkt een SBKG binnen het verband van de Protestantse Kerk in 

Nederland, maar ook andere kerkgenootschappen kunnen van haar diensten gebruik 

maken. 

De te verlenen diensten bestaan o.a. uit (kan per SBKG verschillen): 

 Het opmaken en begeleiden van een bouwkundig instandhoudingsplan voor één of 

meerdere jaren; 

 De projectbegeleiding van restauratie en verbouwplannen; 

 Advisering rond vragen van herbestemming 

 Directievoering van restauratie en verbouwplannen; 

 Het werven van subsidies en fondsbijdragen voor bovengenoemde plannen; 

 Het verstrekken van (incidentele) adviezen. 

 

 

http://www.sbkg.nl/


 

1. Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland https://www.sbkg-noordnederland.nl/  

De SBKG Noord-Nederland stelt zich primair ten doel alle kerkgemeenschappen en overige 

kerkeigenaren in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Noord-Holland [het gebied boven het 

Noordzeekanaal] te ontzorgen en te ondersteunen bij alle vraagstukken waar zij in de praktijk mee te 

maken hebben op het gebied van gebouwen, mensen, financiën en organisatie. 

Aan het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw groeide vanuit de Nederlands Hervormde 

kerkbesturen het besef en de behoefte om op regionaal niveau ondersteuning te krijgen op het 

gebied van instandhouding van kerkgebouwen. Daarom werden er in Friesland (1982), Groningen 

(1984) en Drenthe (1990) Stichtingen Behoud Kerkelijke Gebouwen opgericht door afdelingen van de 

(rechtsvoorganger van de) VKB. Inmiddels is de naam gewijzigd in Stichting Beheer Kerkelijke 

Gebouwen Noord-Nederland en behoort ook een deel van de provincie Noord-Holland tot het 

werkgebied van de SBKG Noord-Nederland.  

De SBKG Noord-Nederland heeft experts en adviseurs in dienst die de werkzaamheden verrichten.  

De SBKG Noord-Nederland is een Erkend Monumenten Adviesbureau en draagt het ERM restauratie 

– kwaliteit – monumenten keurmerk. 

Contact (bureau): tel.: 058-2123592, e-mail: info@sbkg-noordnederland.nl  

 

2. Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Midden en Oost Nederland https://www.sbkg.nl/mon/ 

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Midden en Oost Nederland is een stichting die zich inzet 

om eigenaren van kerkelijke gebouwen behulpzaam te zijn bij de instandhouding (restauratie, 

onderhoud en verbouwingen) van gebouwen en tot die gebouwen behorend meubilair, orgels en 

begraafplaatsen. 

In eerste instantie werkt de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Midden en Oost Nederland 

binnen het verband van de Protestantse Kerken in Nederland, maar ook andere kerkgenootschappen 

kunnen van haar diensten gebruik maken. 

Deze diensten bestaan uit: 

- het opmaken en begeleiden van een bouwkundig instandhoudingsplan voor één of meerdere 

jaren 

- projectbegeleiding van restauratie en verbouwplannen 

- directievoering van restauratie en verbouwplannen 

- werving van subsidies en fondsbijdragen voor bovengenoemde plannen 

- advieswerk  

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Midden en Oost Nederland beschikt over een bouwbureau 

met professionele bouwkundigen.  

Contact (bouwbureau): tel.: 0578 – 570157, e-mail: info@sbkg.nl  
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3. Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Zuid-Nederland http://sbkg-zuid-nederland.nl/  

De Stichting wil kerkbesturen in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland met advies en 

begeleiding helpen bij restauratie, herstel en onderhoud van (kerk)gebouwen en orgels.  

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Zuid-Nederland is opgericht in 1996 en heeft als doel 

kerkbesturen in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland behulpzaam te zijn en bij te staan 

in zaken van restauratie, herstel en onderhoud van (kerk)gebouwen en tot die gebouwen behorende 

orgels. De diensten van de Stichting bestaan uit  

- adviseren (bouwkundige adviezen, advies over subsidiemogelijkheden, incidentele adviezen),  

- opstellen van: 

o bouwkundig onderhoudsplan voor één of meerdere jaren 

o restauratieplannen 

o periodieke instandhoudingsplannen 

- aanvragen van: 

o SIM subsidie 

o vergunningen en fondsen 

- begeleiden: 

o begeleiden van de uitvoering van onderhoudsplannen 

o projectbegeleiding van verbouw- en restauratieplannen. 

 

De werkzaamheden van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Zuid-Nederland worden verricht 

door de bestuursleden.  

Contactgegevens: dhr. Henk Harkema (secretaris), tel.: 06 53 912 817, e-mail: 

henk.harkema@gmail.com  

 

4. Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht http://www.sbkgzh.nl/  

Sinds mei 2019 zijn de Stichtingen Behoud kerkelijke Gebouwen Zuid-Holland en Utrecht gefuseerd. 

Krachtens haar statuten is de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht 

behulpzaam en verleent zij bijstand inzake restauratie, herstel en onderhoud van kerkelijke 

gebouwen en tot die gebouwen behorende orgels, meubilair en verdere zaken. Dit betreft primair 

voorkomende vragen en problemen wat betreft technische aangelegenheden. Verder adviseert de 

Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht bij passende herbestemming van 

kerkelijke gebouwen.  

De werkzaamheden van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht worden 

verricht door de bestuursleden.  

Contact:  

dhr. Jan Pieter van Bennekom (secretaris), tel. 078–6762276, e-mail: info@sbkgzh.nl  
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