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Algemeen 

Het programmabureau Erfgoed Deal is in het najaar van 2019 

van start gegaan. Voor de eerste ronde hebben zes�en pro-

jecten zich aangemeld en hun project in december gepitcht 

voor het programmabureau. Naar aanleiding van de pitch 

hee# het programmabureau aanbevelingen gedaan rich�ng 

de indiening. Negen projecten zijn de laatste week van janu-

ari ingediend. Op basis van deze projecten is dit uitvoerings-

programma opgesteld. Dit legt het programmabureau aan de 

stuurgroep Erfgoed Deal voor ter besluitvorming. De pro-

jecten in het uitvoeringsprogramma dragen alle op hun eigen 

manier bij aan de doelen en ambi�es van de Erfgoed Deal. 

Het programmabureau hanteert een por'oliobenadering 

waarbij de bijdrage van het gehele uitvoeringsprogramma 

aan de doelen en ambi�es boven de individuele bijdrage van 

de projecten gaat. Ook wordt gekeken bij het opstellen van 

het uitvoeringsprogramma naar de gehele loop�jd van de 

Erfgoed Deal door bij elke ronde de vraag te stellen wat voor 

soort projecten nog ontbreekt om maximaal bij te dragen 

aan de doelen en ambi�es van de Erfgoed Deal. Deze consta-

teringen  worden meegenomen in de volgende ronde uitvoe-

ringsprogramma.  

Het uitvoeringsprogramma voor de eerste ronde is tot stand 

gekomen in een snelkookpan om een beweging op gang te 

brengen. De lessen die worden geleerd naar aanleiding van 

deze ronde worden meegenomen de volgende uitvoerings-

programma’s. Het uitvoeringsprogramma wordt  

 

na vaststelling zo snel mogelijk omgezet in een publica�e  

van voorbeelden, die kan dienen ter inspira�e voor volgende 

projecten binnen de Erfgoed Deal.  

Middelen van 2019 naar 2020 

Door de start van het programmabureau per 1 oktober 2019 

zijn de middelen die beschikbaar waren voor 2019 zijn niet 

uitgekeerd en doorgeschoven naar 2020. Er is gekozen deze 

middelen van 2019 niet te verdelen over de twee rondes van 

2020, maar deze toe te voegen aan de eerste ronde van 

2020. Achtergrond hiervan is dat er vanaf eind 2018 is gesp-

roken over de Erfgoed Deal en er verwach�ngen zijn gewekt. 

Na ondertekening door de partners van de Erfgoed Deal in 

februari 2019 zijn par�jen aan de slag gegaan met ini�a�e-

ven en mooie projecten. Al vanaf de zomer van 2019 is er 

veel informa�e opgevraagd en zijn er projecten voorbereid. 

Velen stonden dus al in de startblokken toen het                 

 

programmabureau op 1 oktober 2019 star-e. Vanwege deze 

aanloop en de aantallen ini�a�even is het opportuun om de 

middelen van 2019 aan de eerste ronde van 2020 toe te voe-

gen. Dat betekent dat er dit keer eenmalig meer middelen 

zijn dan in een gemiddelde ronde van de Erfgoed Deal. Ook 

speelde mee dat goede voorbeelden nodig zijn die gebruikt 

kunnen worden bij presenta�es, lezingen en ter inspira�e 

van ini�a�efnemers.   

Voor deze eerste ronde worden de bedragen beschikbaar 

zoals vermeld in onderstaande tabel. Deze bedragen zijn 

gebaseerd op het ritme waarin de middelen vanuit het Rijk 

beschikbaar komen (in de jaren 2020 tot en met 2022       

achtereenvolgens 7 miljoen – 7 miljoen – 5 miljoen) en de 

raming met een verdeling tussen de inhoudelijke thema’s en 

de ondersteunende lijnen zoals deze in de annex van de  

Erfgoed Deal is opgenomen. De bedragen zijn afgerond.  

Inleiding  

Thema Bedrag (inclusief matching) Bijdrage Erfgoed Deal (47,5%) 

Klimaatadapta�e 2,5 miljoen 1,2 miljoen 

Energietransi�e en duurzaamheid 2,5 miljoen 1,2 miljoen 

Stedelijke groei en krimp 2,5 miljoen 1,2 miljoen 

Kennis en dialoog 1 miljoen 0,5 miljoen 

Erfgoed als basis voor omgevingsvisies 1 miljoen 0,5 miljoen 

TOTAAL 9,5 miljoen 4,5 miljoen 
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Toelichting & leeswijzer  

Er zijn  zes�en projecten aangemeld bij het programmabu-

reau. Deze hebben allemaal een pitch gegeven aan het pro-

grammabureau in december 2019. Uiteindelijk hebben er 

negen projecten zich aangemeld. Van de negen projecten 

zijn ZEVEN PROJECTEN in het uitvoeringsprogramma opge-

nomen.  

 

Om ervoor te zorgen dat alle projecten in het uitvoeringspro-

gramma passen binnen de Erfgoed Deal is een BEOORDE-

LING gemaakt per project op basis van het afwegingskader       

Erfgoed Deal. Pas bij voldoende scoren worden de projecten 

opgenomen in het uitvoeringsprogramma.  Het afwegingska-

der is als bijlage bij dit uitvoeringsprogramma toegevoegd. 

De beoordeling is samengevat. De samenva9ng en de be-

oordeling per project zijn te vinden op de volgende  

bladzijden.  

 

NA DEZE BEOORDELING hebben de projecten een plek ge-

kregen in het uitvoeringsprogramma 1e ronde 2020. Waarbij 

gekeken is naar hoe beter de beoordeling, hoe hoger het 

project geplaatst is binnen de kolom van het betreffende 

thema. De projecten zijn dus specifiek gerankt. Vervolgens is 

door het programmabureau naar de samenhang van de pro-

jecten, de verdeling over de thema’s, spreiding en middelen. 

Deze keuzes  zijn gemo�veerd en kunt u vinden onder Argu-

menten en mo�va�e wat wordt afgerond met een Conclusie. 

Het uiteindelijke resultaat is gezet in een uitvoeringspro-

gramma 1e ronde 2020.  

Het programmabureau  gee# ook nog enkele CONSTATERIN-

GEN EN AANBEVELINGEN mee voor het vervolg en het ver-

loop van de uitvoering van de Erfgoed Deal.  

Een uitvoerige WERKWIJZE van het programma is te vinden 

op de site van de Erfgoed Deal onder publica�es– werkplan.  

Hieronder zijn de zeven projecten per thema aangegeven.  

 

 

KLIMAAT DUURZAAM GROEI & KRIMP KENNIS &  

DIALOOG 
OMGEVINGSVISIE 

Hoornwerk  

Grebbedijk 
Amsterdam  

Wetlands 
Stadspark Weert Een Nieuwe Tijd VONDST 

Zi-erd Climate 

Proof 
  Wijk de Pas  
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Beoordelingen projecten KLIMAAT  

THEMA BESCHRIJVING  BEOORDELING 

 

Klimaatadapta4e 

 

Hoornwerk 

Grebbedijk 

  

De kosten voor de gehele 

dijk zijn 30 miljoen. Kosten 

voor het erfgoedinclusief 

maken van dit Hoornwerk 

zijn 900.000 euro en de 

bijdrage die men vraagt 

vanuit de Erfgoed Deal is 

daarvan 47,5%, ofwel 

427.500 euro. 

Herstel van het hoornwerk aan de Grebbedijk 

is onderdeel van een grote en integrale ge-

biedsopgave: versteviging van de Grebbedijk in 

het kader van het Hoogwaterbeschermingspro-

gramma (HWBP). Deze dijkversteviging be-

hoort tot de top 3 meest urgente rivierdijkver-

sterkingen van ons land. Deze belangrijke op-

gave wordt erfgoedinclusief gemaakt door 

herstel en gedeeltelijke reconstruc�e van het 

historische hoornwerk aan de voet van de 

Grebbedijk. Door de aarden grondwerken te 

herstellen en op te hogen naar het niveau van 

1785 hoe# de Grebbedijk terplekke niet ver-

breed te worden waardoor het hoornwerk 

(rijksmonument) niet aangetast wordt. Hier-

mee ontstaat een inspirerende combina�e van 

erfgoedherstel en waterbescherming. De uit-

voering van het herstel van het hoornwerk is 

een samenwerking tussen Waterschap Vallei 

en Veluwe, Provincie Utrecht en Het Utrechts 

Landschap. Tevens is er veel aandacht geweest 

voor het omgevingsproces (o.a inzet van 

'dijkdenkers'). In het projectplan wordt aange-

geven de verschillende �jdslagen (buitendijks 

en binnendijks) te accentueren in het werk. De 

rela�e met de Grebbeberg, Grebbelinie en 

Grebbedijk wordt versterkt door een deel van 

het hoornwerk toegankelijk te maken en aan 

te laten sluiten bij bestaande wandelingen en 

routes langs de Grebbelinie. 

 

In project Hoornwerk Grebbedijk levert erfgoed een bijdrage aan de grote ruimtelijke transi�eopgaven van het na�onale Hoogwa-

terbeschermingsprogramma voor de versterking van de grote rivierdijken (klimaatadapta�e). Herstel en reconstruc�e van het 

Hoornwerk draagt effec�ef bij aan het versterken van de waterkerend func�e van de Grebbedijk. Het project draagt evident bij aan 

de gezamenlijke doelen en ambi�es van de Erfgoed Deal: het erfgoedinclusief maken van de dijkversterking voegt kwaliteit toe aan 

de leefomgeving ter plekke, want herstel van het Hoornwerk maakt deze bijzondere plek aan de voet van de Grebbeberg beter 

belee(aar. Het waterschap en Het Utrechts Landschap ze+en zich in om de betekenis van deze historische plek een stuk beter te 

duiden door de historische gelaagdheid terug te laten keren in het ontwerp en door het Hoornwerk op te nemen in bestaande rou-

tes over de Grebbelinie.   De meerkosten van het erfgoedinclusief maken betreffen het herstel en reconstruc�e van de binnendijkse 

aardwerken. Deze zijn namelijk vanuit het oogpunt van waterbescherming niet noodzakelijk, dat geldt alleen voor reconstruc�e 

van de buitendijkse aardwerken van het Hoornwerk die daarmee direct aansluiten op de Grebbedijk. Deze opsplitsing in voor de 

dijkverzwaringsopgave noodzakelijk onderdeel en het erfgoedherstel is ook doorgevoerd voor de financiering. De buitendijkse 

werkzaamheden zijn voor rekening van het waterschap, de erfgoedinclusieve werkzaamheden (herstel binnendijkse aardwerken) 

worden gefinancierd door de provincie Utrecht en door de Erfgoed Deal. De matching en de financiering van de meerkosten zijn 

hiermee heel duidelijk en sluiten aan bij de beoogde bedragen. Ook is het project bij uitstek uitvoeringsgericht en zorgt het op een 

inspirerende manier voor de “erfgoedplus’’ op de grote gebiedsopgave van een van de meest urgente dijkverzwaringsprojecten in 

ons land. Herstel en reconstruc�e van het Hoornwerk staat gepland voor 2023-2024, na afloop van de Erfgoed Deal dus. Daarom is 

het belangrijk om met name het vooronderzoek, visievorming en de ontwerpfase in de Leeromgeving op te nemen.  

Het project biedt goede kansen voor voorbeeldwerking en opschaling. Op veel plekken in Nederland komen (onbenut) erfgoed en 

waterbeschermingsopgaven samen, met name in gebieden waar structuren van oude militaire waterlinies nog aanwezig zijn en 

waar dijkverzwaringsopgaven nodig zijn (Oude/Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam, Grebbelinie, Zuiderwaterli-

nie, Friese Waterlinie).   Wat ook spreekt is dat er sprake is van een samenwerking van meerdere par�jen die financieel (en uitvoe-

rend) bijdragen. Er is ook een uitgebreid par�cipa�e proces op gang gebracht. In 'cultuurhistorische ontwerpsessies' zullen cultuur-

historie en belee(aarheid nader worden uitgewerkt. Ook op educa�ef gebied hee< het waterschap een lesprogramma ontwikkeld. 

Het project draagt dus op een goede manier bij aan de kennis en dialoog doelen van de Erfgoed Deal. Bovendien maakt de dijkver-

zwaringsopgave Grebbedijk onderdeel uit van de leeromgeving van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Er zullen afspraken 

gemaakt worden over samenwerking tussen beide leeromgevingen.  
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HOORNWERK GREBBEDIJK  
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Beoordelingen projecten KLIMAAT  

THEMA BESCHRIJVING  BEOORDELING 
 

Klimaatadapta4e 

Zi8erd Climate 

Proof 

Het gehele project kost 6 miljoen 

euro. Kosten voor het erfgoedin-

clusief maken zijn in totaal  2,8 

miljoen euro en de bijdrage vanuit 

de Erfgoed Deal die men vraagt  is 

daarvan 47,5%, ofwel  1,3 miljoen 

euro. 

Wat begon als een project in het landelijk gebied onder Si-ard, 

namelijk de herinrich�ng van de Geleenbeek ten zuiden van de 

stad, groeide uit tot de integrale gebiedsopgave ‘Zi-erd Clima-

te Proof’, die tot in het centrum van de stad doorloopt. Ge-

meente, waterschap en provincie werken in de gebiedsopgave 

nauw samen. Zij betrekken op ac�eve wijze vrijwilligersorgani-

sa�es en bewoners bij de stappen en voornemens tot uitvoe-

ring. Het gebiedsplan uit 2017 toont een doordachte, integrale 

aanpak waarin onder 'Herstel cultuurhistorie in landschap en 

erfgoed' volop aandacht is voor erfgoed. De ruimtelijke transi-

�e klimaatadapta�e staat centraal en wordt waar dat kan met 

erfgoed verrijkt. Recent is al een molenbiotoop hersteld, waar-

bij met behulp van het waterrad van de molen energie wordt 

opgewekt. Op dit moment wordt het bestaande rijksmonu-

mentale park van Ter Steeg gerestaureerd en wil men dit zo 

inrichten, dat het in geval van piekafvoer het water moeiteloos 

kan verwerken. Tenslo-e wil de gemeente de Keutelbeek en 

Molentak – zij-armen van de Geleenbeek – ‘ontkluizen’. Hier-

mee wordt het water in het centrum van de stad weer be-

leeJaar en wordt tegelijk hi-estress in dit deel van de stad 

tegengegaan. De linkeroever van de beek wordt uitgevoerd in 

stapelstenen, wat aansluit bij de inrich�ng van de beek door 

het park. De rechteroever krijgt een flauw groen talud. Vanaf 

het punt dat de beek het centrum bereikt is geen ruimte be-

schikbaar voor een groentalud en wordt de beek tweezijdig 

voorzien van muren die passen bij het stadsbeeld.  

 

Zi,erd Climate Proof is een bijzonder voorbeeld van een project waar klimaat en erfgoed elkaar versterken. In 

het project wordt een rijksmonumentaal zodanig hersteld dat bij hoogwater het te gebruiken is als buffer op een 

manier die het erfgoed recht doet (erfgoedinclusief). Het park wordt sterker en toegankelijker, kwaliteit wordt 

toegevoegd. Ontkluizen houdt in, dat de beek die nu onzichtbaar (“overkluisd”) onder het centrum doorloopt via 

een betonnen koker, weer zichtbaar wordt gemaakt. Dit leidt ertoe dat dit deel van de beek belee(aar wordt en 

de rela�e tussen stad en water wordt hersteld. Daarnaast draagt het bij aan het tegengaan van hi+estress in dit 

deel van de binnenstad. Opnieuw een voorbeeld van dat erfgoed en klimaat elkaar versterken. Het bovenstaan-

de maakt dat het project in hoge mate bijdraagt aan de ambi�es van de Erfgoed Deal en goed aansluit bij het 

thema klimaatadapta�e. Zi+erd Climate Proof is een voorbeeld van een gebiedsgericht project waar in een ge-

biedsopgave het erfgoed leidt tot een verhoging van ruimtelijke kwaliteit: herstel van een rijksmonument, verbe-

tering van de leefomgeving en woonmilieus (in het kader van krimp) en klimaatbestendig maken van een deel 

van de Geleenbeek. De gebiedspar�jen werken goed samen en betrekken bewoners en organisa�es bij de uit-

voering. Bovengenoemde projecten vormen een onderdeel van een stadsbrede visie op de verbetering van de 

openbare ruimte, o.a. met herstel van de oude ves�ngwerken.  Het project hee< opschaalbaarheid in Zuid-

Limburg vanwege de specifieke problema�ek rondom water en klimaat op plekken waar regenwater komend 

vanuit het Heuvelland naar lagere delen van het landschap stroomt. Er is sprake van een gebiedsopgave die 

erfgoedinclusief wordt opgepakt, ontworpen én uitgevoerd. De gemeente wil graag meewerken aan de Leerom-

geving en stelde al voor om met het Programmabureau een studiedag te organiseren over beekherstel en erf-

goed. Ook rich�ng waterschappen wil zij haar ervaring delen. 
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ZITTERD CLIMATE PROOF  
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Beoordelingen projecten DUURZAAMHEID  

THEMA BESCHRIJVING  BEOORDELING 

 

Energie en duurzaamheid 

Amsterdam 

Wetlands 

De totale investering in dit ge-

bied is 9 miljoen. Hiervan is 1,2 

miljoen voor het erfgoedinclusief 

maken van de opgave. Uit de 

Erfgoed Deal wordt een bijdrage 

van 47,5% gevraagd zijnde 

570.000 euro. 

Amsterdam Wetlands is een ambi�eus meerjarig programma van de 

gezamenlijke TBO's in Noord-Holland (Staatsbosbeheer, Natuurmo-

numenten, Landschap NH) om in totaal 12.000 nieuwe natuur te 

ontwikkelen in het veenweidegebied ten noorden van Amsterdam. 

Zij worden daarbij ondersteund door de provincie Noord-Holland, 

die al meerdere miljoenen euro in het programma hee# gestoken. 

Het belangrijkste middel dat wordt ingezet is verna9ng. Dit leidt 

niet alleen tot verhoging van de biodiversiteit, maar leidt er tegelijk 

toe dat het tempo van de bodemdaling flink teruggebracht wordt. 

Dit hee# weer tot gevolg dat de CO2-uitstoot van het veen dras�sch 

afneemt. Om de doelen te bereiken, willen de organisa�es het eigen 

bezit inze-en en zodoende het goede voorbeeld geven. Voor de 

gebieden in bezit bij SBB in Waterland-Oost is een plan uitgewerkt, 

een zogenaamd Landschapskader, over waar welke ingrepen moe-

ten worden gepleegd. In zowel de analyse als bij de uit te voeren 

maatregelen is nadrukkelijk gebruik gemaakt van de aanwezige 

erfgoedwaarden van het gebied. Dit hee# geleid tot afgewogen 

keuzes terplekke met respect voor het aanwezig erfgoed.  In het 

kader van de Erfgoed Deal hebben de par�jen voor drie zaken geld 

gevraagd: 1. Financiering van uitvoering van de plannen in Water-

land-Oost 2. Het opstellen van een landschapskader voor de overige 

delen van Amsterdam-Wetlands. 3. Meedoen aan ini�a�even van 

de Leeromgeving.  

Amsterdam Wetlands is een directe uitwerking van het in 2019 gesloten Klimaatakkoord. Daarin is 

onder meer afgesproken om ac�ef bodemdaling in West-Nederland tegen te gaan, waarmee tevens 

een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het project draagt dus direct 

bij aan de grote ruimtelijke transi�eopgaven van klimaatadapta�e en energie(transi�e) en duurzaam-

heid. De aanvragers hebben nadrukkelijk oog voor het aanwezige landschappelijke erfgoed en gaan 

nadrukkelijk uit van de historische ontwikkeling die het landschap hee< doorgemaakt en de mogelijk-

heden die het landschap biedt voor de uitvoering van de voorgenomen maatregelen ter verhoging van 

de biodiversiteit. Hierin is door de TBO’s een slag gemaakt, omdat in eerdere plannen erfgoed niet 

goed genoeg was meegenomen. In het op te stellen landschapskader is erfgoed intussen één van de 

leidende principes geworden, waarmee het project erfgoedinclusief is gemaakt. De meerkosten hier-

van worden via de Erfgoed Deal gefinancierd. Voor het landschapskader stellen we overigens voor 

€15.000 over te hevelen naar de uitvoering. De ontwikkelde systema�ek en de lessen die geleerd wor-

den uit de uitvoering zijn opschaalbaar voor alle veenweidegebieden. Centraal staat de vraag welke 

gebieden zijn te verna+en en wat de effecten hier van zijn op de beleving van natuur- en erfgoedwaar-

den. Ook is het een s�mulans voor de agrarische sector om meer circulair en natuur-inclusief te wor-

den in verna+e veenweidegebieden. Overigens is dit nog best een punt van discussie en draagvlak 

onder boeren.  Het project is daarmee passend in de Erfgoed Deal. De voorgenomen plannen voor 

Amsterdam Wetlands dragen bij aan de ambi�es van de Erfgoed Deal en kunnen een voorbeeld zijn 

voor andere veengebieden in ons land. Ini�a�efnemers gaan met een veelheid aan par�jen samen-

werken in een gebiedsproces om te komen tot het landschapskader en bij de uitvoering van de werk-

zaamheden in Waterland-Oost.De leeromgeving wordt nader uitgewerkt, hiervoor is een post voor 

opgenomen in de aanvraag. Amsterdam Wetlands hee< in de aanvraag aparte posten opgenomen 

voor de Leeromgeving en daarin aangegeven te willen samenwerken met het programmabureau. Dit 

moet nader uitgewerkt worden. Dit is akkoord wat ons betre<. Ook hier stellen we voor om het totaal 

bij te stellen tot €35.000 en €15.000 naar de uitvoering over te hevelen. De provincie Noord-Holland 
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AMSTERDAM WETLANDS   
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Beoordelingen projecten GROEI EN KRIMP 

THEMA BESCHRIJVING  BEOORDELING 

 

Stedelijke groei en 

krimp 

 

Stadspark 

Weert 

  

De totale investering is 3,7 

miljoen euro waarvan 1,7 

miljoen euro voor het erfgoed 

-inclusief maken. Hiervan 

wordt 500.000 euro van de 

Erfgoed Deal gevraagd. 

In de afgelopen warme zomers behoorde het Noord-

Limburgse Weert – gelegen op hogere zandgronden – tot de 

droogste en heetste plekken van Nederland. Om het 'hi-e-

eiland Weert' beter klimaatbestendig te maken gaat er geïn-

vesteerd worden in de uitbreiding en herinrich�ng van een 

stadspark aan de rand van het centrum. Dit wordt mogelijk 

gemaakt door een houthandel uit te kopen en te verplaatsen. 

Juist rondom het park wonen rela�ef veel ouderen, terwijl het 

centrum van Weert aantoonbaar kampt met hi-estress in de 

zomer (gemiddeld 5 graden warmer dan in de Randstad). De 

houthandel is gelegen op de voormalige voorburcht van Kas-

teel Nijenborgh, de zetel van de Graaf van Horne. Deze belang-

rijke figuur uit de Tach�gjarige Oorlog is de laatste paar jaar 

neergezet als 'het gezicht van Weert'. Het stadspark zal refere-

ren aan het kasteel en er komt een ruiterbeeld van de Graaf 

van Horne om het verhaal van deze plek meer betekenis en 

lading te geven. Uitbreiding en herinrich�ng van het stadspark 

maakt bovendien onderdeel uit van een groter plan waarin de 

eeuwenoude Weerterbeek (vroeger de levensader van Weert) 

wordt hersteld. Het kasteelterrein van de Nijenborgh was 

vroeger verbonden met deze Weerterbeek. In het nieuwe 

ontwerp zal de rela�e tussen beek en slotgracht weer (deels) 

beleeJaar worden. 

In het project Stadspark Weert func�oneert erfgoed als onderlegger voor groen-blauwe investeringen die een 

duidelijke kwaliteitsimpuls geven aan het leef- en ves�gingsklimaat van een middelgrote provinciestad die lang-

zaam vergrijst. Meestal valt vergrijzing (krimp) niet te bestrijden, maar blijkt een integrale strategie de  vergrij-

zing te kunnen afvlakken. Erfgoed speelt daarbij een belangrijke rol; in Weert  draagt het direct en concreet bij 

aan de maatregelen om de aantrekkelijkheid van de leefomgeving te vergroten. Daarmee past het project goed 

bij de ambi�es en doelen van de Erfgoed Deal. Het project behelst de transforma�e van een oud industrieel ge-

biedje naar een hoogwaardig stadspark waarin de geschiedenis van de plek (als oud kasteelterrein) weer be-

lee(aar wordt gemaakt. Het project draagt evident bij aan waar de Erfgoed Deal voor staat: erfgoed(herstel) 

wordt op een integrale en goed doordachte wijze ingezet om concrete verbeteringen in (stedelijke) lee(aarheid 

te realiseren, bij te dragen aan de bestrijding van hi+estress (klimaatadapta�e) en versterking van de eigen iden-

�teit. Het stadspark brengt groen en verkoeling aan de rand van de stenige binnenstad van Weert, bijvoorbeeld 

voor de seniorenflats die het gebied omgeven. De lokale maatschappelijke betekenis van het erfgoed uit zich 

doordat het park func�oneert als ontmoe�ngsplek voor bewoners (ouderen en jonge gezinnen).  Daarnaast legt 

het ontwerp van het nieuwe stadspark een zinvolle rela�e met de geschiedenis van de plek als voormalig kasteel-

terrein. Hiermee versterkt het nieuwe stadspark de iden�teit van Weert, en getuigt het project van een goed 

doordacht begrip van erfgoed.   De meerkosten richten zich op het verhogen van de kwaliteit van het ontwerp 

waarmee de rela�e tussen het oude kasteel van de Graaf van Horne en het nieuwe stadspark zichtbaar gemaakt 

gaat worden. De gemeente Weert investeert fors in deze stedelijke en klimaatadap�eve transforma�eopgave: 

3,7 miljoen euro in totaal waarvan 1,7 miljoen euro nodig is voor ontwerp en herinrich�ng van het voormalige 

kasteelterrein. De gemeente draagt hier zelf 1 miljoen euro aan bij. Vanuit de Erfgoed Deal wordt 500.000 euro 

aangevraagd, waarmee het goed aansluit bij de beoogde financiële bijdrage vanuit het Rijk. Bovendien is het 

project zeer duidelijk gericht op de uitvoeringsprak�jk. De matching getuigt van meer dan voldoende steun en 

draagvlak vanuit het College van B&W voor dit project. Ons inziens kan dit project zeer inspirerend werken voor 

andere middelgrote tot kleine steden die kampen met vergrijzing. Het toont hoe erfgoed bijdraagt aan de verbe-

tering van het ves�gingsklimaat: een (rommelig) bedrijfsterrein wordt getransformeerd in een hoogwaardige 

groenstructuur die aan de ene kant de lee(aarheid verhoogt en bijdraagt aan klimaatadapta�e en aan de ande-

re kant de iden�teit van de gemeente versterkt 

.   
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Beoordelingen projecten KENNIS EN DIALOOG  

THEMA BESCHRIJVING  BEOORDELING 

 

Kennis en dialoog 

Een Nieuwe 

Tijd 

  

Kosten voor het project zijn 

471.500 euro en daarvan vraagt 

men 47,5% bijdrage uit de Erfgoed 

Deal zijnde 218.000 euro. Daar-

naast wordt 22.000 euro ge-

vraagd zonder matching voor het 

ontwikkelen van een specifieke 

handleiding par3cipa3e.   

Een Nieuwe Tijd is een samenwerkingsprogramma van elf 

gemeenten uit de Achterhoek om een gezamenlijke stra-

tegie en visie te ontwikkelen voor de omgang met We-

deropbouwwijken in deze regio �jdens de huidige ener-

gietransi�e. Dit gebeurt niet vanuit de tradi�onele monu-

mentenzorg waarin behoud van architectuur en steden-

bouw vooropstaat, maar vanuit de gedachte mensen te 

betrekken bij de (her)inrich�ng van hun eigen leefomge-

ving op basis van de verhalen en het �jdsbeeld van de 

Wederopbouwperiode. Net als in de jaren '50-'60 staat 

onze huidige maatschappij voor grote transi�es in de 

leefomgeving. Des�jds ging men ‘aan het gas’, nu moeten 

we juist 'van het gas af.' Deze aanpak vraagt ook een 

andere houding van de erfgoedprofessional, want de 

insteek is niet alles te behouden, maar om erfgoed in te 

ze-en als verbinder tussen verschillende maatschappelij-

ke domeinen. Bewoners en bestuurders leren het erf-

goed te koesteren en van daaruit zorgvuldig met deze 

gebieden om te gaan, want dat is niet vanzelfsprekend 

voor deze wijken die last hebben van nega�eve beeldvor-

ming. De ac�viteiten in 2019 hebben gezorgd voor een 

aantal resultaten die in 2020 worden omgezet in pu-

blieksvriendelijke en aansprekende projecten. In aanloop 

naar en vooral na afloop van de projecten zal er in sa-

menwerking met de leeromgeving van de Erfgoed Deal 

een methodiek/handleiding worden ontwikkeld om een 

dergelijk innova�ef integraal par�cipa�eproces op te 

ze-en voor vergelijkbare woonwijken uit de Wederop-

bouwperiode. Penvoerder en uitvoerder van het project 

is het Gelders Genootschap in opdracht van 11 gemeen-

ten in de Achterhoek, met ondersteuning van de Provin-

cie Gelderland.  

Het project Een Nieuwe Tijd valt binnen de ondersteunende lijn ‘kennis en dialoog’, maar staat ook in rela�e 

tot de thema’s klimaatadapta�e en duurzaamheid. Tevens richt een deel van het project zich op de posi�one-

ring van erfgoed in de nieuwe Omgevingswet. De ini�a�efnemers beogen met Een Nieuwe Tijd een integraal 

par�cipa�eproces uit te voeren in de weder-opbouwwijken van de Achterhoek. Het project draagt bij aan de 

doelen en ambi�es van de Erfgoed Deal omdat erfgoed, als onderdeel van een veel bredere wijkaanpak wél de 

aanjager is van discussies over maatschappelijke en fysieke opgaven waarvoor bestuurders en woningbouwor-

ganisa�es worden gesteld, maar niet de primaire focus. Het is dus een goed voorbeeld van hoe een par�cipa-

�eproces erfgoedinclusief gemaakt kan worden en wat de meerwaarde hiervan is voor het beoogde resultaat 

van  par�cipa�e: burgers meer en beter betrekken bij fysieke en maatschappelijke ingrepen in hun leefomge-

ving door de inzet van erfgoed.  Daarnaast hee< het project aangetoond op een innova�eve manier besef en 

bewustzijn te kweken voor een moeilijk type categorie van erfgoed – de wederopbouwwijken. Deze wijken 

worden door bestuurders, eigenaren en ook de eigen bewoners niet al�jd vanzelfsprekend gewaardeerd. Een 

Nieuwe Tijd leert ons hoe dergelijke type erfgoed te kunnen koesteren.  

Gezien de omva+ende regionale samenwerking tussen 11 gemeenten, de provincie GLD en diverse maatschap-

pelijke organisa�es als woningbouwverenigingen en buurt/erfgoedverenigingen hee< Een Nieuwe Tijd veel 

draagvlak en maakt het de opgave bij uitstek gebieds/regio-gericht. Matching komt vanuit deze Achterhoekse 

gemeenten en de provincie Gelderland. De matching vanuit de Erfgoed Deal maakt het mogelijk om een aantal 

projecten uit te voeren met de verschillende partners, waaronder met de woningbouwcorpora�es. Met name 

hier ligt de meerwaarde van Een Nieuwe Tijd: de focus van de projecten ligt op hoe het beste erfgoed kan wor-

den ingebracht in de transforma�eopgaven van woningbouw-organisa�es in rela�e tot de gezamenlijke regio-

nale woonopgave. Dit krijgt onder meer gestalte door duurzaamheidsadviezen te geven vanuit een rondtrek-

kende SRV-wagen die tegelijk dienst doet als verhalenverteller en –ophaler over de Wederopbouwperiode (oral 

history project). Verder komt er een een publica�e (magazine) “Lessen van de Wederopbouw”: aan de hand 

van het verleden en in goede voorbeelden van nu’ wordt een toekomstbeeld voor deze wijken verbeeld. De 

concrete en toepasbare kennis en ervaring wordt gedeeld in het magazine.  

Een ander project waar wij de meerwaarde van zien is het onderzoek “Groen en de wederopbouwwijk”. Samen 

met een van woningcorpora�e en een van de deelnemende gemeenten wordt er gekeken of het oorspronkelij-

ke ontwerp van een wederopbouwwijk aanknopingspunten en inspira�e biedt voor de opgave van klimaat-

adapta�e en hi+estress. Het project is eveneens relevant omdat de ini�a�efnemers in samenwerking met de 

leeromgeving van de Erfgoed Deal een handleiding gaan ontwikkelen om hiermee de aanpak van Een Nieuwe 

Tijd opschaalbaar te maken. Deze methodiek-ontwikkeling maakt het mogelijk dat andere gemeenten met 

soortgelijke problema�ek de innova�eve aanpak van Een Nieuwe Tijd kunnen gebruiken voor hun eigen par�ci-

pa�etrajecten.  Dat daar vraag naar is, twijfelen wij niet aan, aangezien 30% van de woonvoorraad uit de We-

deropbouwperiode stamt. Ook worden de ini�a�efnemers nu al regelma�g benaderd voor een ‘kijkje in de 

keuken. Het project zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze leeromgeving op het thema kennis en 

dialoog. Het voorstel is onder andere om een dergelijke handleiding te presenteren �jdens een landelijke ken-

nisdag met zusterorganisa�es van het Gelders Genootschap en de Federa�e Ruimtelijke Kwaliteit.  
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Beoordelingen projecten KENNIS EN DIALOOG  

THEMA BESCHRIJVING  BEOORDELING 

 

Kennis en dialoog 

 

Wijkaanpak 

De Pas 
  

Het project hee4 een totale 

begro3ng van 7 miljoen euro, 

waarvan 1 miljoen  euro om het 

erfgoedinclusief te maken. 

Daarvan wordt 500.000 euro 

aangevraagd bij de Erfgoed 

Deal. Conform de Deal zou 

47,5% neerkomen op 475.000 

euro. 

De transi�eopgave van de Post 65 wijk De Pas tot een Bloemkool-

wijk 2.0.  Hoewel bekendheid en waardering van het cultureel erf-

goed uit de Post 65 periode (vanaf 1965 tot 1990) nog niet vanzelf-

sprekend is, groeit deze wel degelijk onder de professionele en 

par�culiere erfgoedzorg. De Pas is zo’n jaren ’70 wijk die is ontwor-

pen vanuit de Bloemkoolwijk gedachte en aansluit bij de verkenning 

van de Post 65 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  Tot 

op heden is er landelijk gezien nog geen sprake van schaarste van 

de Post 65 wijken, maar dit kan door de transi�eopgave snel veran-

deren. De gebouwen en het groen uit deze periode zijn de komende 

�jd aan vernieuwing toe, wat impact zal hebben op de erfgoed 

waarden van deze wijken. De Wijkaanpak De Pas is geïni�eerd door 

de gemeente Winterswijk en is een samenwerking tussen de ge-

meente, woningcorpora�e en wijkbewoners van de Pas. De erf-

goedwaarden van de wijk de Pas (structuur, karakteris�eken en 

sociale kernwaarden) zullen op een eigen�jdse manier worden 

ingeweven in de perspec�even die de gemeente gaat ontwikkelen: 

1. Een klimaatbestendige wijk - herinrich�ng openbare ruimte 

(verdroging, hi-estress) 

2. Een duurzame wijk - woningen en de (openbare) buitenruimte 

verduurzamen (energiebesparing, nieuwe energiebronnen, levens-

loopbestendigheid) 

3. Een zelforganiserende wijk - opvangen van de krimp, sociaaleco-

nomische problema�ek (demografische ontwikkeling, woonopgave, 

zorg en gezondheid) 

Wijkaanpak De Pas is interessant voor de Erfgoed Deal omdat  Post 65 architectuur een rela�ef nieuw 

thema in de erfgoedzorg is, waarvoor nog extra aandacht nodig is. Deze aandacht en kennis kunnen 

bijdragen aan de opbouw van een bredere bewustwording van de erfgoedwaarden van de Post 65 

wijken. Zo ontstaan kansen en een groter draagvlak voor een “innova�eve” instandhouding van deze 

wijken. De ini�a�efnemers doen dit door vanuit de concrete erfgoedwaarden van de Bloemkoolwijk de 

verschillende transi�eopgaven aan te pakken, die tevens ook aansluiten bij de thema’s duurzaamheid 

en stedelijke groei & krimp uit de Erfgoed Deal. Het betre< het verduurzamen en klimaatbestendig 

maken van de wijk en het versterken van het sociaal component, dat ten grondslag lag aan de aanleg 

van de wijk. De integrale uitvoering gebeurt direct en in overleg samen met de woningbouwcorpora�e. 

Er wordt geïnvesteerd in de wijk om op basis van iden�teit deze toekomstbestendig te maken, om zo 

mogelijk een antwoord te hebben op de krimpopgave in de toekomst. De kennis die wordt opgedaan 

kan een bijdrage leveren aan de huidige en toekoms�ge transforma�e opgaven van de Post 65 wijken 

in Nederland. De opgave is dan ook landelijk opschaalbaar omdat er een methodiek wordt ontwikkeld, 

een kennisprogramma wordt opgezet met andere gemeenten met soortgelijke wijken en er een educa-

�eproject in de wijk bij hoort. De transforma�eopgaven worden benut voor de discussie over de waar-

de en het behoudsperspec�ef van het erfgoed uit de periode Post 65. Hiermee sluit De Pas ook goed 

aan bij de leeromgeving van de Erfgoed Deal. Nader zal worden bekeken of dit pilotproject zich kan 

aansluiten bij de prijsvraag Panorama Lokaal van het College van Rijksadviseurs.  

De samenwerking tussen gemeente en woningbouwcorpora�e zorgt voor een breder kennisnetwerk. 

De betrokkenheid van de woningbouwcorpora�e biedt een goede mogelijkheid om de woningbouwcor-

pora�es kennis en ervaring op te laten doen met erfgoed als inspirator en verbinder binnen de gebieds-

ontwikkeling. De betrokken ambtenaren bij de gemeente Winterswijk zijn werkzaam in het erfgoeddo-

mein en in het sociale domein, waardoor er een interessante verbinding tussen beiden wordt gelegd. 

Het programmabureau hee< veel vertrouwen in de opzet en in de mensen achter het project. 

h-ps://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/monumenten-aanwijzen-en-afvoeren/documenten/

publica�es/2019/01/01/post-65-verkenningen  
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Beoordelingen projecten OMGEVINGSVISIE   

THEMA BESCHRIJVING  BEOORDELING 

 

Erfgoed als basis voor omge-

vingsvisies 

 

VONDST 

  

Het project VONDST kost in totaal 

3.390.000 euro waarvan  1.880.000 

erfgoedinclusief, waarvan 

1.210.000 euro kosten die ge-

matcht worden. Hiervan wordt 

47,5% bijdrage van de Erfgoed Deal 

gevraagd wat neerkomt op 575.000 

euro.  

De ini�a�efnemers van VONDST willen meer dan alleen 

een nieuwe systeemaanpak voor ruimtelijke ordening 

ontwikkelen, zij pogen net als de Erfgoed Deal, een 

beweging op gang te brengen waarbij het vanzelfspre-

kend is dat erfgoed vooraan staat bij opgaven in de 

fysieke leefomgeving. In een eerder stadium (VER pilot-

projecten) is ervaring opgedaan met het maken van 

stadsgeneses waarbij de tradi�onele Allian�ebenade-

ring erfgoedinclusief is gemaakt (erfgoed toevoegen als 

verbinder van de natuurlijke met de maatschappelijke 

systemen). In het project voor de Erfgoed Deal wordt 

de methode van de stadsgenese op verschillende ni-

veaus getest: van wijken en dorpen tot grotere regio's. 

De doorontwikkeling van deze methoden wordt gekop-

peld aan concrete ruimtelijke bouwstenen, zoals RES, 

RAS en stresstesten. De geneses halen de feiten boven 

tafel en maken de interac�e tussen bodem (natuur) en 

mens (cultuur) inzichtelijk. Op basis hiervan kunnen 

kaders (keuzes) en kwaliteitscriteria voor toekoms�ge 

ruimtelijke ontwikkelen opgesteld worden, de zoge-

naamde ontwikkelprincipes. Deze kunnen rich�ngge-

vend zijn bij het opstellen van Omgevingsvisies en -

plannen. Tot slot wil men de verbeterde methodiek en 

alle relevante opgedane kennis en ervaringen borgen 

en delen. Ontwikkeling van een webtool/portal moet 

er voor zorgen dat de methodiek wordt geïmplemen-

teerd in het vakgebied, daarnaast wordt in samenwer-

king met de ErfgoedAcademie een cursusprogramma 

voor professionals ontwikkeld. Met het ontwikkelen 

van lesmateriaal en een curriculum willen de ini�a�ef-

nemers bereiken dat de VONDST-methodiek wordt 

overgebracht op studenten en een integraal onderdeel 

gaat uitmaken van de opleiding van jonge planologen, 

stedenbouwkundigen (R.O medewerkers van de toe-

komst). 

Vondst hee< bij uitstek tot doel om het proces dat leidt tot Omgevingsvisies en Omgevingsplannen erfgoedin-

clusief te maken. Tot nu toe ontbreekt in dergelijke processen een integrale benadering van alle domeinen. Het 

proces wordt namelijk sectoraal per domein ingericht. In een dergelijk ingericht proces hee< erfgoed het vaak 

moeilijk om in de belangenafweging rich�nggevend te kunnen zijn, terwijl hier wel de kracht van erfgoed zit.  

De ini�a�efnemers van VONDST werken aan een integrale aanpak van bodem, landschap, erfgoed en maat-

schappij die dit sectorale denken doorbreekt en de poten�e van erfgoed op�maal benut. Deze nieuwe systeem-

aanpak maakt van erfgoed de onmisbare verbinder tussen de verschillende ruimtelijke domeinen. Hiermee or-

dent erfgoed complexe en integrale ruimtelijke processen en verscha< het inzicht in alle belangen. Daardoor 

wordt er gean�cipeerd op de verbrede erfgoedtaak die gemeenten met de invoering van de Omgevingswet 

zullen krijgen.  Deze aanpak past uitstekend bij de ambi�es en doelen van de Erfgoed Deal omdat de door hun 

voorgestelde aanpak wezenlijk verschilt van de gangbare procesgang en de manier waarop bestemmingsplan-

nen (nu) en (straks) Omgevingsvisies opgesteld worden. Daarnaast maakt VONDST zich zeer relevant omdat het 

zich richt op het brede veld van professionals werkzaam in de leefomgeving bij gemeenten en provincies, dus 

met name buiten de erfgoedsector van impact zal zijn.  In aanleg omva+e het ontwikkelde systeem (De zoge-

naamde Allian�ebenadering) geen erfgoed. Door financiering vanuit de Erfgoed Deal kan deze methodiek echt 

erfgoedinclusief gemaakt worden en biedt het kansen voor opschaling. De ‘plus’ van erfgoed zit verweven in de 

integrale aanpak, maar ondanks deze verwevenheid maken de aanvragers inzichtelijk welke kosten gemoeid 

zijn met het erfgoedinclusief maken ten opzichte van de reguliere, sectorale aanpak. Matching komt voorname-

lijk vanuit de deelnemende provincies Gelderland, Zuid-Holland en Drenthe. Een klein deel van de co-financiering 

komt van gemeenten en deelnemende waterschappen. Bij deze drie provincies is veel geloof in de meerwaarde 

van de VONDST-aanpak, aangetoond door een aantal kleine pilotprojecten, de zogenaamde ‘stadsgeneses’ die 

eerder zijn uitgevoerd. Deze geneses worden in de Erfgoed Deal verder doorontwikkeld in de prak�jk. Hiermee 

onts�jgt VONDST de fase van pilots en richt het zich op de concrete uitvoeringsprak�jk.  Het project wordt door 

veel par�jen gesteund en gedragen, dat blijkt al uit de matching en betrokken organisa�es (zoals waterschap-

pen). Men is er in geslaagd om een indrukwekkend consor�um achter zich te krijgen. De te ontwikkelen metho-

diek is breed toepasbaar en door middel van prak�jkvoorbeelden en werkateliers ook een manier om veel par�j-

en mee te nemen. Dat gee< vertrouwen in de uitvoering en realisa�e van de hoge ambi�es. Het project gaat 

over de beoogde bijdrage heen die gesteld is voor ini�a�even die vallen onder de ondersteunende lijnen 

(500.000 euro). Daarom wordt geadviseerd om de financiering te gebruiken voor concrete projecten, zoals ka-

derstellende ontwikkelprincipes voor Omgevingsvisies en -plannen, Regionale Energie Strategieën (RES) en Regi-

onale Adapta�e Strategieën (RAS). In overleg met de ini�a�efnemers zal bekeken worden welk deel van de fi-

nanciering ingezet kan worden voor de ontwikkeling van een kennisportal en lesmateriaal.  
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Algemeen 
Nadat de projecten zijn beoordeeld en onder de thema’s zijn 

geplaatst is de volgende stap het vormgeven van het totale 

uitvoeringsprogramma. Hier is een por'oliobenadering van 

belang, dat wil zeggen dat gedurende de gehele loop�jd van 

de Erfgoed Deal een set projecten ontstaat die onderschei-

dend zijn ten opzichte van elkaar, verschillend zijn in thema-

�ek en aanpak. Ook wordt gelet op landelijke spreiding en 

spreiding tussen stad en pla-eland. Er is per thema een be-

oogd maximum aan financiële middelen. De middelen zijn 

geen doel op zich, het gaat erom of het uitvoeringsprogram-

ma bijdraagt aan het bereiken van een erfgoedinclusieve 

uitvoeringsprak�jk.  

 

Advies Klimaatadaptatie 

Binnen het thema klimaatadapta�e zijn twee projecten toe-

gekend. Deze beide projecten zijn goede voorbeelden voor 

de transi�e binnen de klimaatopgave en maken de opgave 

erfgoedinclusief. Ze scoren beide posi�ef en dragen de be-

oogde matchingsgelden aan. De landelijke spreiding van de 

projecten is ook maximaal. Eén project gaat over het verster-

ken van een dijk, het Hoornwerk Grebbedijk,  de ander over 

de omgang met water in een gebied met veel wateroverlast 

(Si-ard).  Si-ard is een gebiedsgericht project waar erfgoed 

en klimaat samenkomt, wat voor het stadscentrum van 

Si-ard een enorme voortuitgang zal zijn. Het project Hoorn-

werk Grebbedijk valt op, met name omdat het project een 

schoolvoorbeeld is van een erfgoedinclusieve opgave waar 

erfgoed het project echt verbetert. Voor beide projecten zijn 

goede afspraken gemaakt over de leeromgeving. Hoornwerk 

Grebbedijk ontvangt de gevraagde bijdrage, Zi-erd Climate 

Proof gaat over de beoogde streeJijdrage vanuit het Rijk 

per project (1.000.000) en is om die reden lager vastgesteld. 

In totaal overs�jgt dit met 227.500 euro de gestreefde mid-

delen voor het thema klimaatadapta�e in de eerste ronde. 

Dit wordt opgelost in het uitvoeringsprogramma omdat er 

op andere thema’s middelen over blijven (energietransi�e 

en duurzaamheid). 

 

Advies Energietransitie & Duurzaamheid  
Binnen het thema energietransi�e en duurzaamheid wordt 

één project aan het por'olio van de Erfgoed Deal toege-

voegd, namelijk Amsterdam Wetlands. Dit project is een 

goed voorbeeld van een duurzaamheidsproject dat binnen 

de ambi�es van de Erfgoed Deal past. Binnen dit thema 

hoe# geen afweging gemaakt te worden tussen verschillen-

de projecten. Binnen de por'oliobenadering is spreiding van 

belang en daarvoor kan geconcludeerd worden dat dit het 

enige project is vanuit de provincie Noord-Holland. Het ad-

vies is om dit project onder het thema energietransi�e en 

duurzaamheid toe te kennen. In dit uitvoeringsprogramma 

blij# op dit thema deze ronde een bedrag over van 630.000 

euro. 

 

Advies Stedelijke Groei en Krimp  
Binnen het thema stedelijke groei en krimp wordt één pro-

ject aan de Erfgoed Deal toegevoegd, het Stadspark Weert. 

Het Stadspark Weert is als project een goed voorbeeld voor 

de Erfgoed Deal over omgaan met water, hi-e en geschiede-

nis in een stad. Daarnaast is het opschaalbaar voor meerdere 

gemeenten in de regio en is het een goed voorbeeld van een 

verstedelijkingsopgave in een binnenstedelijk gebied. Het 

project Stadspark Weert is posi�ef beoordeeld en de opga-

ven vallen binnen de doelen en ambi�es van de Erfgoed 

Deal. In dit uitvoeringsprogramma blij# op dit thema deze 

ronde een bedrag over van 700.000 euro.  

 

Advies Kennis en Dialoog 
Binnen het thema kennis en dialoog worden twee projecten 

opgenomen, namelijk Een Nieuwe Tijd en Wijkaanpak De 

Pas. Beide projecten zijn posi�ef beoordeeld en zijn allebei 

een goed voorbeeld van par�cipa�e. De projecten werken 

met een redelijk vergelijkbare systema�ek waarbij par�cipa-

�e wordt ingezet voor flexibiliteit in een bijzondere wijk. De 

focus op erfgoed is verschillend, het gaat bij Een Nieuwe Tijd 

om wederopbouw en bij Wijkaanpak De Pas om een bloem-

koolwijk.. Het advies is om beiden op te nemen in het uit-

voeringsprogramma. Voor Een Nieuwe Tijd geldt dat ze al 

goed op weg zijn en dat de middelen gebruikt worden om in 

2020 mooie projecten verder te brengen en af te ronden. 

Daarnaast wordt vanuit het project een handleiding par�ci-

Argumenten & Motivatie  
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Argumenten & Motivatie  

pa�e opgesteld wat voor de leeromgeving van belang is. 

Voor De Pas is de constatering dit een van de eerste bloem-

koolwijken is waar integrale erfgoedbenadering een rol 

speelt en waarbij een woningbouwcorpora�e nauw betrok-

ken is. Van beide projecten gaat een goede voorbeeldfunc�e 

uit, ze zijn  opschaalbaar en ze spelen zich af in gebieden 

waar krimp aan de orde is. Ook liggen er kansen om de ini�a-

�efnemers van beide projecten met elkaar in contact te 

brengen en zo van elkaar te leren en de projecten te verster-

ken. Door het opnemen van beide projecten in het por'olio 

overs�jgt dit thema met 230.000 euro de beschikbare mid-

delen. Dat is op te lossen binnen de middelen van de andere 

thema’s.  

 

Advies Erfgoed als basis omgevingsvisies 
Binnen het thema erfgoed als basis voor omgevingsvisies 

wordt één project opgenomen in het por'olio, namelijk 

VONDST. Dit project is een voorbeeld van een aanpak om 

erfgoed mee te nemen in de omgevingsvisie en valt daardoor 

precies binnen de ambi�es van de Erfgoed Deal. Daarnaast 

doet een groot consor�um van par�jen mee met deze aan-

vraag waardoor de opschaalbaarheid maximaal is. Het pro-

ject vraagt meer aan dan het gewenste streeJedrag dat be-

schikbaar is voor deze ondersteunende lijn. Daarnaast is 

geen volledige matching aangeleverd en komt het project op 

een bedrag voor matching van 635.250. Daarmee vraagt het 

project  aan het programmabureau 575.000 euro aan. Het 

voorstel van het programmabureau, afgestemd met ini�a-

�efnemers, is het project op te splitsen en het onderwijsdeel 

later uit te voeren en het project nu voor 500.000 euro op te 

nemen in het uitvoeringprogramma zodat het valt binnen 

het beoogde maximum voor deze ondersteunende lijn. 

 

Afgevallen projecten 

Er zijn twee projecten ingediend die uiteindelijk na beraad 

niet zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Eén pro-

ject was beoogd onder het thema klimaat. Dit project is afge-

vallen omdat de werkzaamheden die werden gepland  niet 

binnen de ambi�es van de Erfgoed Deal vallen, omdat ze 

volgens de beoordeling van het programmabureau behoren 

tot standaard werkzaamheden van het project. Het tweede 

project viel onder groei en krimp, daar is geconstateerd dat 

de indiening nog niet voldoende onderbouwd was en de bij-

drage aan het por'olio van de Erfgoed Deal niet evident 

zichtbaar is aangetoond. Met beide projecten worden ver-

volggesprekken gevoerd. 
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Conclusie  

MET DEZE ARGUMENTATIE EN MOTIVATIE zijn we gekomen 

tot een integraal uitvoeringsprogramma waar binnen alle 

thema’s waardevolle projecten zijn opgenomen die bijdragen 

aan de ambi�es van de Erfgoed Deal. De projecten worden 

door deze toekenning opgenomen in ons por'olio en gaan 

werken als voorbeeld voor de Erfgoed Deal. Binnen alle the-

ma’s zijn goede voorbeelden in het uitvoeringsprogramma 

geplaatst die ook in de aankomende jaren inspira�e zijn voor 

projecten die bijdragen aan een erfgoedinclusieve uitvoe-

ringsprak�jk. Na zes�en aanmeldingen volgden voor deze 

ronde negen indieningen en werden  uiteindelijk zeven pro-

jecten toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma.  Het is 

las�g gebleken om projecten precies binnen de door het 

programmabureau opgestelde maxima per thema te laten 

vallen. Deze maxima zijn gebaseerd op de afspraak in de Erf-

goed Deal om van de 19 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk 

15 miljoen te verdelen over de drie thema’s en 4 miljoen te 

verdelen over de twee ondersteunende lijnen. De Erfgoed 

Deal kiest er niet voor de middelen centraal te stellen maar 

stelt de bijdrage die poten�ele projecten  kunnen leveren 

aan de ambi�es van de Erfgoed Deal voorop. Dat is per opga-

ve anders. Daarom is ervoor gekozen om in dit eerste uitvoe-

ringsprogramma  te schuiven binnen de gestreefde maxima 

per thema voor deze ronde. Het programmabureau sluit niet 

uit dat dit, ook vanwege de por'oliobenadering, vaker zal 

voorkomen. Hierbij wordt de financiële verdeling over de 

thema’s en ondersteunde lijnen voor het geheel van de loop-

�jd van de Erfgoed Deal in de gaten gehouden. Dat betekent 

verschuiving van de middelen vanuit energietransi�e en 

duurzaamheid naar klimaatadapta�e en kennis en dialoog. 

Daar is een duidelijke keuze gemaakt, met als resultaat dat 

deze goede voorbeelden wel opgenomen kunnen worden en 

niet verloren gaan voor de Erfgoed Deal omdat we te strak 

aan de streeJedragen vast te houden.  

 

DE UITKERINGEN VAN HET RIJK  zijn in dit uitvoeringspro-

gramma zijn 3,7 miljoen . Dit betekent dat we niet alle mid-

delen uit 2019 in de eerste ronde van 2020 inze-en. Een 

deel schuiven we door naar de tweede ronde van 2020. De 

beschikbare middelen vanuit het Rijk voor de tweede ronde 

in 2020 gaan hiermee van 2,5 miljoen naar 3,3 miljoen. Mid-

delen uit 2019 zijn daardoor gespreid over de twee uitke-

ringsmomenten in 2020.  

 
ALLE PROJECTEN WORDEN DOOR OVERHEDEN waar de uit-

kering naartoe wordt overgemaakt voorzien van matching. 

We baseren de uitkeringen op basis van de beoogde mat-

ching. Ondanks dat matching niet verplicht is gesteld zien we 

dat vrijwel alle par�jen dit wel zien als een gezamenlijke am-

bi�e. Mede daarom is ervoor  gekozen om in dit uitvoerings-

programma in principe niet meer uit te keren dan 47,5 % van 

de meerkosten van het erfgoedinclusief maken van de opga-

ve. Hierbij hanteert het programmabureau een beoogd maxi-

mum uitkering vanuit het Rijk voor de inhoudelijke thema’s 

van 1 miljoen euro per project en voor de ondersteunende 

lijnen 500.000 euro per project. 

 

OP 7 FEBRUARI 2020 HEEFT DE STUURGROEP ERFGOED 

DEAL het uitvoeringsprogramma eerste ronde 2020 vastge-

steld. Alle projecten zijn goede voorbeelden en posi�ef be-

oordeeld. Het betre# in alle gevallen  projecten die vanwege 

hun voorbeeldwerking worden toegevoegd aan het por'olio 

van de Erfgoed Deal. Samenva-end:  

De projecten zijn goed gespreid over de verschillende 

thema’s en binnen de thema’s onderscheidend, de 

por'oliobenadering;  

De projecten dragen stuk voor stuk bij aan de ambi�es 

van de Erfgoed Deal en in alle gevallen worden 

meerkosten van het erfgoedinclusief maken van de 

opgave gefinancierd;  

Met alle indieners zijn concrete afspraken gemaakt voor 

de leeromgeving van de Erfgoed Deal en er is ver-

trouwen dat ze bijdragen aan het programma Erf-

goed Deal.  
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Uitvoeringsprogramma 1e ronde 2020  

  Projectnaam Indiening Totaal indiening Stree>edrag  

inclusief matching 

Totaal programma Bijdrage vanuit het 

rijk 

Stree>ijdrage Rijk 

(afgerond) 

Totale bijdrage Rijk 

Klimaatadapta-

4e 

Hoornwerk 

Grebbedijk 
900.000 

4.700.000 2.500.000 2.700.000 

427.500 

1.200.000 
1.427.500 

(+227.500) Zi8erd Climate 

Proof 
2.800.000 1.000.000 

Energietransi4e 

en duurzaam-

heid 

Amsterdam  

Wetlands 

1.200.000 1.200.000 2.500.000 1.200.000 570.000 1.200.000 
570.000 

(-630.000) 

Stedelijke groei 

en krimp 

Stadspark Weert 
1.700.000 3.100.000 2.500.000 1.700.000 500.000 1.200.000 

500.000 

(-700.000) 

Kennis  en dia-

loog 

De Nieuwe Tijd 471.500 
1.471.500 1.000.000 1.471.500 

230.000 
475.000 

705.000 

(+230.000) Wijkaanpak De Pas 1.000.000 475.000 

Erfgoed als basis 

voor omgevings-

visies 

VONDST 

1.880.000 1.880.000 1.000.000 1.880.000 500.000 475.000 
500.000 

(+25.000) 

Totaal   
12,4 miljoen 12,4 miljoen 9,5 miljoen 9 miljoen 3.702.500 4.5 miljoen 

3.702.500 

(restant 0,8 miljoen) 
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Financieel overzicht decentralisatie-uitkeringen (DU’s)  

 

In het eerste uitvoeringsprogramma worden de bedragen 

genoemd inclusief matching en daarnaast de voorgestelde 

decentralisa�e-uitkering (DU). Het totaal is het onderdeel 

dat bijdraagt aan het erfgoedinclusief maken van de opgave. 

In de bovenstaande tabel Financieel overzicht ten behoeve 

van decentralisa�e-uitkeringen (DU’s) vindt u de begro�ng 

en de bedragen die uiteindelijk door het Rijk aan de gemeen-

te of provincie worden uitgekeerd 

 

 

 

 

 

 

Projectnaam Ontvanger Decentralisa4e-uitkering 

Hoornwerk Grebbedijk Provincie Utrecht 427.500 

Zi8erd Climate Proof Gemeente Si-ard-Geleen 1.000.000 

Amsterdam Wetlands Provincie Noord-Holland 570.000 

Stadspark Weert Gemeente Weert 500.000 

Een nieuwe 4jd Gemeente Berkelland 230.000 

Wijkaanpak De Pas Gemeente Winterswijk 475.000 

VONDST Provincie Gelderland, Zuid Holland en Drenthe  500.000 

TOTAAL 3.702.500 
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Constateringen & Aanbevelingen   

TIJDENS DE VOORBEREIDING zijn er enkele ini�a�even aan-

gemeld met betrekking tot het thema energietransi�e en 

duurzaamheid. Het is uiteindelijk niet gelukt om deze ini�a-

�even dusdanig afgerond te krijgen zodat ze opgenomen 

konden worden in het uitvoeringsprogramma. Daardoor zijn 

er  minder projecten binnen dit thema en blijven er financi-

ële middelen over. Hetzelfde geldt voor groei en krimp, waar 

net voor afronding financiering niet rond is gekomen. Dit 

hee# deels te maken met dat de projecten besluitvorming 

over hun matching nog niet gereed hadden, en deels hee# 

dit te maken met  de opstart  van het programmabureau 

waarbij we in het begin niet scherp genoeg hebben gestuurd 

op de doelen van het programma.  

 

TEGELIJKERTIJD EEN PROGRAMMA verder uitdenken, het 

programmabureau vormgeven, een team opbouwen en in 

gesprek zijn met ini�a�efnemers gecombineerd met hoge 

verwach�ngen van de buitenwereld is gecompliceerd. Zoals 

in het werkplan als ac�e is opgenomen ze-en we medio 

februari een evalua�eformulier uit onder de ini�a�efnemers 

die een project hebben aangemeld bij de Erfgoed Deal. De 

feedback nemen we mee om de procedure in de 
 
tweede 

ronde waar nodig te verbeteren. 

 

VANUIT VERSCHILLENDE HOEKEN wordt regelma�g de ver-

wach�ng uitgesproken dat de Erfgoed Deal voornamelijk 

vernieuwende en innova�eve projecten zou moeten s�mule-

ren. Dat de partners van de Erfgoed Deal deze inten�e heb-

ben gehad lezen wij niet terug in de tekst van de Erfgoed 

Deal. Met de projecten die worden gefinancierd vanuit dit 

uitvoeringsprogramma willen we niet in alle gevallen ver-

nieuwend zijn, maar wel nieuwe doelgroepen bereiken en de 

beweging van erfgoed binnen de drie transi�es en in de on-

dersteunende lijnen verder brengen. Dit kan ook met pro-

jecten die technisch minder vernieuwend zijn. 

 

DE INSTEEK VAN HET PROGRAMMABUREAU is om op een 

laagdrempelige manier open te staan voor ini�a�even die 

zouden kunnen passen binnen het te bouwen por'olio van 

de Erfgoed Deal. We hebben gezien dat zeven projecten zon-

der gebruik te maken van onze ‘rode loper’ benadering hun 

project hebben aangemeld bij de Erfgoed Deal. De pitch was 

in de meeste van deze gevallen het eerste contact met de 

ini�a�efnemers, waarbij duidelijk werd hoe waardevol direct 

contact is om het doel van het project en de aanslui�ng bij 

de Erfgoed Deal helder te krijgen. We ze-en ons in de vol-

gende ronde nog meer in op contact met ini�a�efnemers 

voordat we samen met de ini�a�efnemer de procedure in-

gaan.  

 

WE GAAN DE TWEEDE RONDE ons expliciet meer richten op 

de thema’s energietransi�e en duurzaamheid en stedelijke 

groei en krimp. Daarnaast zullen we nog scherper vanaf het 

begin sturen op de doelen van het programma en vanaf het 

begin met de indieners bespreken.  

 

HET THEMA STEDELIJKE GROEI EN KRIMP wordt als ingewik-

keld ervaren door het programmabureau en door de part-

ners. Het programmabureau gaat daar de komende maan-

den verdere duiding aan geven. In de Erfgoed Deal staat heel 

helder dat restaura�e geen uitgangspunt is, tegelijk geven 

zinnen als onderstaande nog niet genoeg houvast voor het 

werken rich�ng een erfgoedinclusieve uitvoeringsprak�jk:  

 

Ini�a�even waarbij erfgoedstructuren, natuur en landschap 

worden gekoppeld aan steden;  

Goed ontwerp kan bijdragen aan iden�teit, aantrekkelijk 

ves�gingsklimaat en aan recrea�e en    toerisme; 

Hoogbouwvisies kunnen bijdragen aan hoe wordt omgegaan 

met zichtlijnen. 

 

HET PROGRAMMABUREAU ZIET EEN SCALA VAN PRO-

JECTEN en ini�a�even voorbij komen. In dit uitvoeringspro-

gramma zijn projecten opgenomen die bijdragen aan de doe-

len van de Erfgoed Deal, verdeeld over de thema’s en met 

landelijke spreiding. Op dit moment zien wij geen reden om 

na te denken over bijstelling op de inhoudelijke thema’s. 

Wel, zie het vorige punt, wordt er meer energie gestoken in 

de duiding van het thema stedelijke groei en krimp. We ge-

bruiken 2020 om voldoende �jd hiervoor te nemen en ver-

der te gaan op de ingeslagen weg.  

 

Het programmabureau is nu al met GOEDE INITIATIEVEN IN 

GESPREK voor de tweede ronde van 2020. Er is nog ruimte 

voor meer ini�a�even en gesprekken. Er zijn provincies die 
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Constateringen & Aanbevelingen  

nu niets hebben aangevraagd en ook de gemeenten binnen 

deze provincies hebben nog niet bij ons aangeklopt. We heb-

ben een opgave om nog beter zichtbaar en benaderbaar te 

zijn bijvoorbeeld via de website. We zullen ons ook daar een 

niet-afwachtende houding aanmeten, ac�ef contact leggen 

en blijvend op zoek gaan naar spreiding. Vanaf februari 2020 

is de website www.erfgoeddeal.nl online en is daar alle in-

forma�e met betrekking tot het programma te vinden.  
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Hoe verder  

ALLE PROJECTEN ONTVANGEN van het programmabureau 

een uitnodiging voor een kick-off bijeenkomst. Deze bijeen-

komst vindt bij voorkeur plaats op de loca�e van het be-

treffende project. In deze bijeenkomsten worden verdere 

afspraken gemaakt met betrekking tot de samenwerking, de 

leeromgeving (wat gaan we leren) en welke (communica�e)

producten op welke termijn geleverd kunnen worden.  

 

De DECENTRALISATIE UITKERINGEN worden meegenomen 

in de meicirculaire en naar de gemeente of provincie overge-

maakt. 

 

De projecten die in het UITVOERINGSPROGRAMMA EERSTE 

RONDE 2020 zijn geplaatst komen met elkaar in een intervi-

sie programma. Ook hier is leren het uitgangspunt. Dit is 

allemaal uitgewerkt in het werkplan van het programmabu-

reau te vinden op www.erfgoeddeal.nl  

 

Het programmabureau werkt verder aan een PUBLICATIE 

van deze eerste projecten. De verwach�ng is dat deze publi-

ca�e in mei is afgerond.  

 

Het programmabureau gaat VERDER MET DE GESPREKKEN 

MET DE AANMELDERS uit de eerste ronde die niet hebben 

ingediend. Nieuwe geïnteresseerden, ini�a�efnemers en 

projecten kunnen uiteraard ook met het programmabureau 

in gesprek. Via de website kan er contact opgenomen wor-

den. In gedachte moet gehouden worden dat we werken 

met een por'oliobenadering voor het gehele programma, 

dat wil zeggen dat eerdere uitgekeerde ronden en projecten 

ook een rol spelen in het vormgeven van hierop volgende 

uitvoeringsprogramma’s, volgens hetzelfde principe van  de 

por'oliobenadering..  

 

Er volgen na dit uitvoeringsprogramma nog VIJF UITVOE-

RINGSPROGRAMMA’s. De loop�jd van de Erfgoed Deal is 

drie jaar en eindigt eind 2022.  

 

WERKWIJZE van het programma en overige informa�e over 

beoordelingen, aanvragen en contact is te vinden op onze 

website www.erfgoeddeal.nl  
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