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Dijkversterking bij Bergambacht – Collectie RWS
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Inleiding
Op 21 februari 2019 is de Erfgoed Deal door de verschillende partners ondertekend. Vanuit de kracht van het
erfgoed dragen we met deze Erfgoed Deal bij aan de
realisatie van de transities en opgaven in de leefomgeving. Erfgoed en ontwerp inspireren, verrijken en tillen de
uitvoering naar een hoger kwaliteitsniveau. De Erfgoed
Deal sluit aan bij bestaande initiatieven en versterken de
relatie tussen erfgoed en de leefomgeving. We bundelen
de krachten om te zorgen voor een waardevolle leefomgeving waarin we ons - nu en in de toekomst - herkennen en thuis voelen.
Er wordt aangesloten bij de brede definitie van cultureel
erfgoed uit de Erfgoedwet, waarin de overdracht van
waarden aan toekomstige generaties centraal staat.
Cultureel erfgoed: monumenten, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurlandschappen
en, voor zover dat voorwerp is of kan zijn van een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties in het
omgevingsplan, ander cultureel erfgoed als bedoeld in
artikel 1.1 van de Erfgoedwet;
Om uitvoering te geven aan de uitwerking van de
Erfgoed Deal is per 1 september 2019 het Programma
bureau Erfgoed Deal opgericht. In opdracht van de
Stuurgroep van de Erfgoed Deal heeft dit bureau zijn plek
gevonden onder het dak van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Het doel van de Erfgoed Deal is het

mede vormgeven van een waardevolle leefomgeving die
met zorg is vormgegeven, waarin ons verleden tastbaar
is en waar we ons allen – ook in de toekomst – verbonden mee voelen.
Voor de periode 2019-2022 krijgt het Programmabureau
Erfgoed Deal de opdracht om invulling te geven aan de
ambities en de doelen van de erfgoed Deal. In dit
werkplan wordt uiteengezet op welke wijze het programmabureau hier invulling aan geeft. De kaders worden
bepaald door de tekst van [het convenant] de ‘Erfgoed
Deal – Samen werken aan een waardevolle leefomgeving’ opgesteld door de ministeries van OCW, BZK, IenW
en LNV, het Inter Provinciaal Overleg (IPO), de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Federatie Gote
Monumentengemeenten (FGM), de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Rijksvastgoedbedrijf
en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. De Unie van
Waterschappen heeft niet mede ondertekend maar
steunt de Erfgoed Deal wel. Op individuele basis zullen
waterschappen bijdragen aan projecten.
Het werkplan is door de stuurgroep Erfgoed Deal op
7 februari 2020 vastgesteld.
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1 Voortraject
De Erfgoed Deal is aangekondigd in de beleidsbrief
Erfgoed Telt. In deze brief benadrukt het kabinet het
belang van erfgoed en ontwerp in de leefomgeving:
erfgoed kan worden benut voor de volgende actuele en
urgente ruimtelijke transitieopgaven van Nederland:
energietransitie, klimaatadaptatie, stedelijke groei en
krimp. In het najaar van 2018 is dit uitgangspunt – samen
met een groot aantal partners – verder uitgewerkt tot de
‘Erfgoed Deal’, die op 21 februari 2019 door de gezamenlijke partners is ondertekend. In de Erfgoed Deal is ook
het programmabureau aangekondigd dat de uitvoering
van de Erfgoed Deal zal ondersteunen. Dit document is
het werkplan voor de komende jaren van het programmabureau Erfgoed Deal.

Presentatie Erfgoed Deal in Madurodam op 21 februari 2019
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2 Visie en ambitie
van de Erfgoed Deal
De Erfgoed Deal stelt: ‘vanuit de kracht van het erfgoed
dragen we bij aan de realisatie van de transities en
opgaven in de leefomgeving’. Via het uitvoeringsprogramma van de Erfgoed Deal en door inzet en ondersteuning vanuit het programmabureau wordt hier vorm
aan gegeven.
We willen een uitvoeringspraktijk waarin erfgoed en de
inrichting van de leefomgeving elkaars bondgenoten zijn,
zodat we een waardevolle en met zorg vormgegeven
leefomgeving creëren waarin ons verleden tastbaar is
en waar we ons – ook in de toekomst – verbonden mee
voelen.
De Erfgoed Deal richt zich op een drietal hoofdthema’s:
Klimaatadaptatie (1), Energietransitie en duurzaamheid
(2), en Stedelijke groei en krimp (3). Deze thema’s
worden in de Erfgoed Deal vanuit het perspectief van
cultureel erfgoed, verdiept. Naast deze hoofdthema’s
zijn er twee ondersteunende lijnen: ‘Kennis en dialoog’
en ‘Erfgoed als basis voor omgevingsvisies’.

Hoogbouw aan de boulevard van Vlissingen - Collectie RWS
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Zonnepanelen op vrijstaande woning in Breskens
Fotocollectie RCE

Hoogwater bij Deventer 29 juni 2016 - Collectie RWS
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3 Programmaresultaat
Het resultaat van het programma bestaat uit drie
onderdelen. Dit zijn: 1) projecten; 2) de leeromgeving
en 3) de daar aan gekoppelde onderzoeksagenda.
De meeste middelen gaan naar de projecten, maar het
programma is meer dan een stapeling van projecten.
Het doel is om te leren van de projecten om zo de
transitieopgaven van de toekomst erfgoedinclusief te
maken. Dit leren gebeurt in de leeromgeving waar kennis
en ervaring van de projecten bij elkaar komen en verder
worden gebracht. Deze leeromgeving vormt het tweede
programma resultaat. Het derde onderdeel is onderzoek.
Dit kan ondersteunend zijn aan de projecten, maar ook
agenderend of bedoeld zijn om samenwerking tot stand
te brengen. Het programmaresultaat wordt gemeten aan
de hand van een beleidsevaluatie (in 2020 starten we
met de nulmeting).

Programmaresultaat 2019- 2020

2019
Projecten

Leeromgeving

Onderzoek

Evalueren +
bijstellen

Erfgoed
vaste waarde
in ruimtelijke
ontwikkeling

2022
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3.1 Projecten

3.2 Leeromgeving

Projecten die voldoen aan de gezamenlijke ambitie en
doelen van de Erfgoed Deal worden voorgedragen om
te worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.
Per financieringstranche wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Er zullen in totaal zes uitvoeringsprogramma’s komen. De stuurgroep stelt het Uit
voeringsprogramma vast. De projecten die worden
gefinancierd vanuit de Erfgoed Deal hebben geen
primaire focus op het erfgoed maar richten zich op
de aansluiting vanuit het erfgoed bij initiatieven op de
hierboven genoemde transitieopgaven. Het gaat zowel
om bestaande opgaven als nieuwe initiatieven waarbij
de Erfgoed Deal het mogelijk maakt dat erfgoed beter
aansluit.

Met de indieners en initiatiefnemers (gemeenten,
provincies) van de projecten worden afspraken gemaakt
over inhoudelijke terugkoppeling, communicatie van de
resultaten en borging van opgedane kennis en ervaring in
de leeromgeving van de Erfgoed Deal.

Inmiddels doorloopt een aantal projecten de aanvraagprocedure, maar we krijgen ook al veel verzoeken om
informatie en oriënterende gesprekken. Om deze
verschillende fases te coördineren wordt een projecten
database aangemaakt met acties die daaruit voort
komen, zoals kennismakingsgesprekken en daaruit
voortvloeiend werk- en locatiebezoeken, waarna het
programmabureau de aanvraag inhoudelijk begeleidt.
Deze database staat ook ter beschikking aan initiatiefnemers en kan tegelijk worden benut door het programmabureau om vergelijkbare initiatieven aan elkaar
te koppelen (creëren van synergie).

Het programmabureau zorgt voor een platform waarop
de projecten worden getoond. Het programmabureau
zet de leeromgeving op, onderhoudt deze gedurende
de looptijd van de Erfgoed Deal en zorgt voor een
overdraagbare structuur. De leeromgeving beoogt de
opgedane kennis van de projecten uit het uitvoeringsprogramma te delen met de partners. Het beoogt de
uitvoerders van de projecten met elkaar en met andere
relevante partijen en organisaties in verbinding te
brengen met bestaande en opgedane kennis. De
omgeving heeft het karakter van een community of practice
(COP) en platform. Tevens worden het uitgebreide
netwerk en de opbrengsten van de Visie Erfgoed en
Ruimte benut.

provincies die niet dagelijks met erfgoed werken. Vooral
deze doelgroep moet bereikt worden met bijeenkomsten, publicaties en activiteiten die in het kader van de
leeromgeving worden georganiseerd. We zetten in op
exposure door publicaties in niet-erfgoed vakbladen.
Met alle projecten opgenomen in het Uitvoeringsprogramma maken we concrete afspraken over hun bijdrage
aan de leeromgeving. Het programmabureau organiseert
voor alle deelnemers aan een uitvoeringsprogramma
jaarlijks een bijeenkomst met als doel om van elkaar te
leren hoe deelnemers de opgedane kennis en ervaringen
van hun projecten borgen en uitdragen aan de buiten
wereld. Per uitvoeringsprogramma organiseren we een
intervisiegroep die op gezette tijden bij elkaar komt om
van elkaar te leren en kennis te delen.

Van essentieel belang voor de Leeromgeving is dat de
ervaring en kennis die wordt opgedaan met erfgoed
inclusief ontwikkelen terecht komt bij professionals en
organisaties buiten het erfgoed-domein. Denk aan
ingenieurs van waterschappen, Rijkswaterstaat en
ambtenaren ruimtelijke ordening bij gemeenten en
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ACTIEPUNTEN:
Opzetten leeromgeving
Onderhouden leeromgeving
Zorgen voor overdraagbare structuur van de
leeromgeving
Benutten opbrengsten VER
Bijeenbrengen opgedane kennis en de
projecten uit het uitvoeringsprogramma
Kennis delen met partners en in verbinding
brengen met bestaande kennis
Partners in verbinding brengen met uitvoerders
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Per uitvoeringsprogramma een bijeenkomst voor
de uitvoerders van projecten organiseren over
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3.3. Onderzoeksagenda
In de programmabegroting is een budget opgenomen
voor kleinschalig onderzoek ten behoeve van het
realiseren van de doelen en ambities van de Erfgoed
Deal. Dit onderzoek wordt geïnitieerd door het programmabureau. Per thema en ondersteunende lijn is per jaar
ongeveer 15.000 euro beschikbaar. In het voorjaar van
2020 wordt hiervoor een onderzoeksagenda opgesteld.
Deze wordt opgesteld samen met de partners van de
Erfgoed Deal.

ACTIEPUNT: opstellen van een jaarlijkse onderzoeks
agenda ter ondersteuning van de thema’s en ondersteunende lijnen

Afbeelding uit Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg
Waterschap Rivierenland/ H+N+S, uitsnede
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4 Thema’s en voorbeelden

Ondersteunende
lijnen

Hoofdthema’s

De drie hoofthema’s en ondersteunende lijnen kunnen als volgt schematisch worden weergegeven:

THEMA 1

THEMA 2

THEMA 3

Klimaatadaptatie

Energietransitie
en duurzaamheid

Stedelijke groei
en krimp

Kennis en dialoog (leeromgeving)

Erfgoed en omgevingsvisies

4.1 Thema 1: Klimaatadaptatie
Er zijn maatregelen nodig om de gevolgen van de
klimaatverandering op te vangen. Het gaat bijvoorbeeld
om versterking van onze zee- en rivierdijken (waterveiligheid), ontwikkeling van nieuwe zachte oevers (achter- en
vooroevers, kreekherstel), de afvoer van overtollig water
of juist het vasthouden daarvan om de gevolgen van
droogte tegen te gaan. Dit heeft gevolgen voor ons
kust- en rivierenlandschap en werkt door in de inrichting
van de water- huishouding in beekdalen. Binnenstedelijk
kan het gaan om het tegengaan van wateroverlast als
gevolg van toenemende buien, of juist het toevoegen
van water en groen in de stad in de strijd tegen hitte en
droogte.
Uitvoeringsprojecten kunnen betrekking hebben op de
integratie van erfgoed en klimaatdialogen, integratie van
erfgoed bij dijkversterkings- projecten, de aanleg van
klimaatbuffers en bij de herinrichting van beekdalen.
Projecten ter voorkoming van verdroging of bodem
daling, zowel in stedelijk gebied als in het veenweide
gebied, of veranderingen in de omgeving door aardgaswinning kunnen hier onderdeel van uitmaken. Ook
projecten in het landelijk gebied waarbinnen historische
groenstructuren vallen, zoals het klimaatbestendig
maken van historische tuin- en parkaanleg van buitenplaatsen en landgoederen, kunnen aansluiten op de
doelstellingen van de Erfgoed Deal.
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4.2 Thema 2: Energietransitie en duurzaamheid

4.3 Thema 3: Stedelijke groei en krimp

4.4 Ondersteunende lijn: Kennis en Dialoog

De samenleving zal moeten verduurzamen en CO2neutraal moeten worden gemaakt. Kernbegrippen
daarbinnen zijn: inzetten op hernieuwbare energie met
bijhorende infrastructuur zoals wind- en zonne-energie,
maar ook hydro-elektriciteit, geothermie en biomassa.
Beperking van de CO2 uitstoot door bijvoorbeeld het
tegengaan van bodemdaling in veenweidegebieden valt
hier ook onder, net als het aardgasvrij en energieneutraal
maken van historische structuren en oude binnensteden.
Erfgoedinclusieve projecten in relatie tot bodemdaling
door aardgaswinning kunnen ook in het Uitvoeringsprogramma worden opgenomen. Bij dit alles geldt dat het
circulair en natuur-inclusief moet.

Stedelijk groei zal de komende jaren doorzetten, waardoor ruimte nodig is in vaak cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Tegelijk kent Nederland een krimp
opgave, waardoor voorzieningen achteruitgaan
alsmede de leefbaarheid. Kernwoorden voor dit thema
zijn: verdichting, woningbouw- en recreatielocaties aan
randen van steden, distributiecentra en transformatie
van spoor- of kanaalzones en complexe gebiedsgerichte
herbestemmingen met bijzonder vastgoed.

Kennisopbouw en uitwisseling zijn nodig als basis voor
een goede uitvoeringspraktijk, ook na de looptijd van de
deal. Kernwoorden hierbij zijn: bondgenoten, delen van
kennis, met de betrokken partijen, met partijen buiten
het partnerschap, onderwijsinstellingen, ambassadeurs
en best practices. Betrokkenheid en dialoog vergroot de
acceptatie van de vele noodzakelijke veranderingen in
onze leefomgeving. We willen daarom het brede

Dit leidt tot inpassingsvraagstukken voor historisch
waardevolle bebouwing en landschappen met aandacht
voor het erfgoed. Wat we precies met ‘aandacht voor
erfgoed’ bedoelen, is uitgewerkt in het afwegingskader.
Projecten en initiatieven die vallen binnen de criteria
vallen komen in aanmerking voor middelen en worden
opgenomen in het uitvoeringprogramma, waarover de
stuurgroep beslist.

Dit leidt tot initiatieven waarbij erfgoedstructuren,
natuur en cultuurlandschap wordt gekoppeld aan
uitbreiding van steden waarbij een goed ontwerp
bijdraagt aan de identiteit van het gebied. In het geval
van krimp dragen erfgoed inclusieve oplossingen bij
aan het bestrijden van leegstand en impulsen voor de
leefbaarheid. Voor de precieze criteria wordt het afwegingskader ingezet. Projecten die vallen binnen deze
criteria komen in aanmerking voor middelen en worden
middels een uitvoeringprogramma aan de stuurgroep
voorgelegd.

publiek, waaronder ook erfgoed- en andere maatschappelijke organisaties meer betrekken bij de
gebiedsgerichte erfgoedzorg. Projecten met innovatieve vormen van participatie vallen onder deze
ondersteunende lijn.
Belangrijk om te weten is dat de kennis-en-dialoogprojecten altijd dienen bij te dragen aan de hoofdthema’s
van de Erfgoed Deal.

4.5 Ondersteunende lijn: Erfgoed en omgevingsvisie
Erfgoed en identiteit vormt een belangrijke drager van
omgevingsvisies waar integraal de toekomst van de stad
wordt vertaald in een ruimtelijke ambitie. Bestaande
best practices worden beschreven en gemeenten kunnen
worden begeleid bij het opstellen van omgevingsvisies in
relatie tot erfgoed.
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5 Werkwijze van het programmabureau
5.1 Programmabureau
Het programmabureau vormt de ‘thuisbasis’ van de
Erfgoed Deal. Het brengt partijen bij elkaar, zoekt naar
nieuwe partners en onderhoudt contacten met stakeholders. Het programmabureau inspireert, verbindt, jaagt
partijen aan, wijst de goede weg, bevordert samenwerking, brengt relevante kennis bij elkaar en verspreidt
deze. Tevens beoordelen zij de individuele projecten ter
voorbereiding van de plaatsing in het uitvoeringsprogramma. Het programmabureau is daarmee een proactieve organisatie met een open houding. Hetprogramma
bureau werkt in opdracht van de stuurgroep Erfgoed
Deal en vervult een spilfunctie bij de voordracht van
projecten voor opname in het uitvoeringsprogramma.
Het bureau vindt zijn onderdak bij de RCE in Amersfoort.

5.2 Medewerkers
De programmaleider stuurt het programmabureau en de
medewerkers van het bureau aan. Voor alle medewerkers geldt dat zij werken voor het programmabureau,
in opdracht van de stuurgroep Erfgoed Deal en niet in
opdracht van de organisaties van waaruit zij zijn gedetacheerd. Wel dragen de medewerkers bij aan een goede
samenwerking en verbinding met deze organisaties.
De medewerkers van het programmabureau vormen een
team en werken nauw samen. In dat kader zal er actief
aan teamvorming en teambuilding gedaan worden.

De dagelijkse leiding van het programma ligt in handen
van een programmaleider, ondersteund door een
programmasecretaris, een programmaondersteuner en
een communicatiemedewerker. Daarnaast zijn er netwerkers aangesteld in het programma. De programmaleider is eindverantwoordelijk voor het gehele programma
en stuurt in die rol de netwerkers en de programmaondersteuning aan. De programmaleider legt verantwoording af aan de Stuurgroep van de Erfgoed Deal.
Zaken of kwesties die samenhangen met het regulier
functioneren van het programmabureau worden in
overleg tussen de programmaleider van het programmabureau en de gedelegeerd opdrachtgever van de stuurgroep, zijnde de directeur kennis en advies van de RCE,
besproken en afgehandeld. Hieronder vallen zaken met
betrekking tot de huisvesting, voorzieningen, financiën
en personeelsaangelegenheden.
De netwerkers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit,
verbinding en samenwerking met de projecten die zich
aanmelden voor de Erfgoed Deal. De netwerker zal
accounthouder worden van één van de drie thema’s
binnen de Erfgoed Deal. In dat kader is een agenderende
en onderzoekende houding essentieel.
De ondersteunende lijn met betrekking tot erfgoed in
omgevingsvisies zal de verantwoordelijkheid zijn van de
programmaleider en eventueel van een van de netwerkers. De ondersteunende lijn met betrekking tot kennis

en dialoog wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van alle medewerkers van het
programmabureau, omdat hier deels ook de leerom
geving onder valt. Hiervoor wordt een netwerker als
aanspreekpunt aangesteld.
Werkzaamheden voor de medewerkers van het
programmabureau zijn:
• Partijen bij elkaar brengen en samenwerking
bevorderen
• Partijen aanjagen en de goede weg wijzen
• Procedure opzetten voor de voordracht van projecten
• Bijstellen procedure voordracht van projecten
• Projecten selecteren en beoordelen
• Voordragen projecten voor opname in
uitvoeringsprogramma
• Faciliteren Stuurgroep bij besluiten over het
uitvoeringsprogramma
• Voorbereiding van decentralisatie-uitkeringen
• Projecten initiëren, begeleiden & adviseren
• Informatie ophalen uit projecten en verder brengen
• Onderzoeken ten behoeve van het programma
uitzetten en begeleiden
• Actief bijdragen aan de leeromgeving
• Het geven van inhoudelijke lezingen over de thema’s
van de Erfgoed Deal
• Relaties leggen met andere programma’s
• Verbindingen leggen in het netwerk rondom de
Erfgoed Deal
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Elke netwerker is verantwoordelijk voor één van de
inhoudelijke thema’s. Het programmabureau is gezamenlijk verantwoordelijk voor de ondersteunende lijnen
waarbij de programmaleider het eerste aanspreekpunt is.

5.3 Rol en houding van het programmabureau
Het programmabureau wordt gekenmerkt door een
proactieve rol. De medewerkers denken mee met de
initiatiefnemers.
De Erfgoed Deal is van én voor de initiatiefnemers,
gefaciliteerd en deels gefinancierd door de overheid, en
is nadrukkelijk geen ‘subsidieloket’.
Het programmabureau zet zich met name in tijdens
de aanmeldfase om de projecten beter te maken en
te begeleiden naar een zo goed mogelijke voordracht.
De medewerkers van de Erfgoed Deal inspireren, jagen
aan, en gaan ook zelf op zoek naar nieuwe kansen. Het
programmabureau verbindt partijen en initiatieven aan
de ambities en doelstellingen van de Erfgoed Deal.

Samenstelling van het programmabureau
Naam

Functie

Marjorie Verhoek

Programmaleider

Jacinta van de Pol

Programmaondersteuning

Patricia van Ling

Programmasecretaris

Edwin Raap

Netwerker duurzaamheid

Marie- Helene Houben

Netwerker verstedelijking

Willemien van de Langemheen

Communicatieadviseur

Merel Godrie

Netwerker onderzoek en leren

Jephta Dullaart

Netwerker klimaat
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5.4 Stuurgroep
De stuurgroep komt in ieder geval twee keer per jaar bij
elkaar en is opdrachtgever van het programmabureau
Erfgoed Deal. De stuurgroep Erfgoed Deal heeft een
bestuurlijk karakter en wordt voorgezeten door een
onafhankelijke voorzitter. Daarnaast is er een bestuurlijk
vertegenwoordiger van de VNG, de Federatie Grote
Monumentengemeenten i.c. het Bestuurlijke Platform
Erfgoedgemeenten, het IPO en de Federatie Instandhouding Monumenten. De directeur Kennis en Advies van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is aanwezig bij de
stuurgroep vanuit zijn rol als gedelegeerd opdrachtgever
van het programmabureau en vertegenwoordigd in zijn
hoedanigheid ook het rijk.
De programmaleider van het programmabureau Erfgoed
Deal is secretaris van de stuurgroep. De stuurgroep
handelt vanuit de gezamenlijke doelen van de Erfgoed
Deal waarbij de leden rekening houden met elkaars
belangen in lijn met de aanbevelingen van de Governance Code cultuur. In de stuurgroep vindt besluitvorming
plaats over:
• de algemene voortgang van de Erfgoed Deal, zowel
inhoudelijk als financieel;
• vaststelling of wijziging van het uitvoeringsprogramma
Erfgoed Deal van het programmabureau en daarmee
over de allocatie van de beschikbare gezamenlijke
middelen van de Erfgoed Deal. Bij vaststelling of

•
•
•
•

wijziging is de portfoliobenadering het uitgangspunt.
In plaats van sturen op projecten gaat de aandacht uit
naar doelen en de evenwichtigheid van het
uitvoeringsprogramma.
toetreding van nieuwe partners aan de Erfgoed Deal,
de stuurgroep of acceptatie van adhesieverklaringen;
wijzigingen in de programmering of aanscherpen en
wijzigen van doelen en ambities;
strategische wijziging van de opdracht aan en het
functioneren van het programmabureau;
andere, voor de Erfgoed Deal relevante voorstellen en
documenten

De volgende personen hebben zitting in de Stuurgroep:
Organisatie

Naam

Voorzitter

Michiel Scheffer

IPO

Roy de Witte

VNG

Hein Kuiken

FGM

Monique Schuttenbeld

FIM

Leo Endedijk

RCE

Arjan de Zeeuw

Programmabureau

Marjorie Verhoek

5.5 Ondersteuningsteam
Het Ondersteuningsteam wordt ingezet om ervaring en
expertise toe te voegen aan het programmabureau en in
de advisering over het uiteindelijke uitvoeringsprogramma. De leden van het Ondersteuningsteam brengen de
signalen vanuit hun organisatie in ten behoeve van een
goede voorbereiding van de besluitvorming in de
stuurgroep, delen best practices, denken mee over de
ontwikkeling van de Erfgoed Deal en dragen als ambassadeurs de ambities en doelen van de Erfgoed Deal uit in
hun eigen organisatie en daarbuiten. Het Ondersteuningsteam komt in ieder geval halfjaarlijks bij elkaar en
kan tussendoor gevraagd worden om advies door het
programmabureau. De leden van het ondersteuningsteam komen vanuit de partners van de Erfgoed Deal en
de waterschappen.
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Tuin van Walcheren - Fotograaf Kris Roderburg - Beeldbank RCE
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6 Communicatie
Naast de leeromgeving is het de taak van het programmabureau om te communiceren over de Erfgoed Deal,
het uitvoeringsprogramma en andere zaken die bijdragen aan het bereiken van de doelen van de Erfgoed Deal.
Het slagen van het programma start met het maken van
het goede verhaal wat verteld kan worden door onze
ambassadeurs, de stuurgroep en het programmateam.
Daarmee kan een beweging op gang komen om mensen
mee te nemen in de Erfgoed Deal. Dit verhaal is de
Erfgoed Deal in een notendop, wat is de kern, wat willen
we ermee bereiken en met wie willen we het doen,
aangevuld met een aantal goede voorbeelden. Een van
de eerste taken die het programmabureau gaat doen is
het opstellen van dit verhaal. Op papier, en ondersteund
met beeld en geluid in diverse communicatiemiddelen.
We werken met de Factor C methodiek voor overheidscommunicatie gebaseerd op drie k’s: breng je krachtenveld (stakeholders) in beeld, formuleer je kernboodschap
en maak een kalender waarin je middelen en bereik
planbaar maakt. Factor C biedt meerdere tools om de
communicatiestrategie te ontwikkelen en uit te voeren.
Communicatie is onderdeel van het proces, vanaf de
start van het programma tot en met het communiceren
van de eindresultaten, maar ook voor de evaluatie en
nazorg. De communicatie-adviseur is lid van het team en
regisseert de communicatie in nauw overleg met de
programmaleider en het team. Het is een gezamenlijke
effort!

De partners van de Erfgoed Deal worden gefaciliteerd en
ondersteund met communicatiekaders en middelen die
door het programmabureau worden ontwikkeld en
aangeboden. In overleg met de partners wordt gekeken
of het nuttig is een parallelle communicatie werkgroep in
te richten. Het programmabureau neemt het initiatief.

ACTIEPUNTEN:
• Factor C: krachtenveld analyse, kernboodschap,
kalender
• De website www.erfgoeddeal.nl is vanaf februari
2020 online. Daar zijn alle gegevens van het pro
grammabureau, de werkwijze en contact te vinden.
• Het programma krijgt een eigen visuele identiteit
(huisstijl)
• Nieuwsbrief (gekoppeld aan de online omgeving/
website)
• Communicatie kaders, toolkit Erfgoed Deal voor
partners, stakeholders
• Jaarlijkse bijeenkomst met projecten en partners
van de Erfgoed Deal
• Jaarlijks een digitaal boekje met de projecten uit
de Erfgoed Deal
• Animatie film en infograpics

18

Werkplan programma Erfgoed Deal

Windmolens langs de Snelweg A6 bij Swfterbant - Collectie RWS
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7 Proces, projecten, pitch, beoordeling
en uitvoeringsprogramma
7.1 Het aanvraagproces algemeen
Zoals hierboven beschreven heeft de Erfgoed Deal
meerdere doelen en opgaven. Om deze doelen te
bereiken is het de bedoeling om tweemaal per jaar
meerdere projecten te selecteren voor een decentra
lisatie–uitkering in het gemeente- of provinciefonds.
Deze projecten kunnen worden aangemeld bij het
programmabureau. Voordat het programmabureau met
indieners in gesprek gaat wordt er eerst gevraagd om een
heldere samenvatting van het project. Er is veel vraag
naar de Erfgoed Deal en in het kader van de werkdruk
noodzakelijk.
In de Erfgoed Deal is een afwegingskader opgenomen
voor de beoordeling van de projecten. Projecten die
vallen binnen het afwegingskader worden uitgenodigd
voor een pitch bij het programmabureau (zie hieronder
voor toelichting). Na deze pitch kunnen projecten
definitief worden ingediend bij het programmabureau.
Hier worden ze opnieuw beoordeeld. Als ze binnen alle
criteria vallen, dan worden ze op het Uitvoeringsprogramma geplaatst.Voordeel van deze werkwijze, is dat
initiatiefnemers snel zicht hebben op hun kansen, zonder
dat ze heel veel voorwerk moeten doen.
Het Uitvoeringsprogramma wordt twee keer per jaar
door de Stuurgroep vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma bevat een uitvoerige beschrijving van de
projecten en de beoordeling hiervan. Het is van belang

dat de Stuurgroep stuurt op de doelen van de Erfgoed
Deal en niet op de beoordeling van de individuele
projecten. Het programmabureau zal hiervoor de eerste
aanzetten doen. De decentrale uitkering wordt tweemaal
per jaar uitgekeerd, in het voorjaar bij de Voorjaarsnota
en in het najaar bij Prinsjesdag.

ACTIEPUNT: na afloop van de eerste ronde wordt een
enquête gestuurd over de gevolgde procedure (medio
februari 2020). Feedback nemen we mee om procedure 2e ronde waar nodig te verbeteren.

Aanmeldingsformulieren en indieningsvereisten zijn te
vinden op de programmawebsite www.erfgoeddeal.nl.
Naast de aanvraag wordt van alle projecten ook een
korte A4 samenvatting gevraagd die op onze website
wordt geplaatst. Elk project krijgt een aanspreekpunt in
de vorm van een netwerker.
Voor het aanvraagproces zijn de volgende documenten
opgesteld. Deze zijn te vinden in de bijlage van het
werkplan:
1. De projectaanvraag route: hierin staan de stappen
beschreven die het programmabureau samen met de
initiatiefnemer neemt om te komen tot een goede
aanvraag voor de Erfgoed Deal.
2. Het aanmeldformulier pitch: met dit formulier kan
het project worden aangemeld voor de Erfgoed Deal.
3. Het indienformulier: dit formulier kan worden
ingevuld na de pitch en hier kunnen de laatste aanscherpingen in worden doorgevoerd. Dit formulier bevat ook
het projectplan, begroting en verklaring(en) van cofinanciering (matching).
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7.2 De pitch van het project
Doel van de pitch is om vroegtijdig duidelijkheid te
verkrijgen over de kansen van het initiatief voor opname
in het uitvoeringsprogramma. Het is daarom prettig als
er snel duidelijkheid wordt verschaft, zonder dat een
grote tijdsinvestering wordt gedaan.
Na aanmelding van het initiatief, zal met de netwerker
van het programmabureau een eerste gesprek plaatsvinden, waarna het aanmeldformulier pitch wordt ingevuld
en toegestuurd. Vanaf dat moment bereidt de initiatiefnemer, in samenwerking met de netwerker de pitch voor.
Ongeveer zes weken voordat de stuurgroep bijeenkomt,
vindt de pitch plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed in Amersfoort1. Bij de pitch zitten medewerkers
van het programmabureau en een of meerdere externe
adviseurs, zoals van de RCE. We onderzoeken of een
vaste vertegenwoordiging van het College van Rijks
adviseurs tot de mogelijkheden behoort. Dit om meer
aandacht te hebben coor de ruimtelijke kwaliteitsin
passing en de landelijke context. Er kan tijdens de pitch
15 minuten gepresenteerd worden waarna er nog
15 minuten is voor discussie en gesprek. Na de pitch
ontvangen initiatiefnemers aanbevelingen om de
indiening verder vorm te geven waarna uiteindelijk
het project ingediend kan worden.
1. Eventueel zal de pitch een keer op het ministerie van OCW in Den Haag
plaatsvinden. Initiatiefnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Op verzoek van de programmaleider worden andere
adviseurs van programma’s binnen de RCE of landelijke
programma’s uitgenodigd om naar de pitch van een
project te luisteren en feedback te geven. De rol van
deze adviseurs is altijd ondersteunend aan de algehele
beoordeling door het programmabureau en hebben geen
formele status binnen de procedure.

7.3 Afwegingskader en criteria voor de projecten
Het Afwegingskader bestaat uit uitgewerkte vereisten en
criteria op basis waarvan uitvoeringsprojecten worden
opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Dit is het
formele beoordelingskader voor de projecten binnen de
Erfgoed Deal. Het Afwegingskader is gepresenteerd bij de
ondertekening van de Erfgoed Deal. Het is vastgesteld
voor de gehele looptijd van de deal. Mocht blijken dat
met dit Afwegingskader de doelen van het programma
niet worden nagestreefd of dat het kader verhindert om
goede projecten te stimuleren kan het worden aangepast
door het programmabureau. Deze aanpassing wordt
door het bureau voorgelegd aan de Stuurgroep en is pas
geldig na vaststelling daarvan. Het afwegingskader is de
basis voor de beoordeling van de verschillende projecten
door het programmabureau.

Protesten tegen stadsvernieuwing in Vreewijk Rotterdam
Fotocollectie RCE
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Uitgangspunten in het Afwegingskader zijn (p. 14 tekst
Erfgoed Deal):
1.		 Binnen de Erfgoed Deal staan de grote ruimtelijke
transitie opgaven (klimaatadaptatie, energietransitie
en duurzaamheid, stedelijke groei en krimp) centraal,
en de bijdrage die erfgoed hieraan kan leveren.
2.		 Alle projecten binnen het uitvoeringsprogramma
dragen evident bij aan het behalen van de gezamenlijke ambitie en doelen. Bij het opstellen van het
uitvoeringsprogramma wordt gestreefd naar een
evenwichtige samenstelling van het programma
dusdanig dat het maximaal bijdraagt aan de ambities en doelen.
3.		 De projecten hebben betrekking op het financieren
van de meerkosten. De projecten die worden
gefinancierd vanuit de Erfgoed Deal richten zich op
het verrijken van bestaande initiatieven met erfgoed,
het verhogen van de kwaliteit en het bevorderen van
de kracht van ontwerp en dialoog.
4.		 Projecten binnen de Erfgoed Deal hebben geen
primaire focus op het erfgoed maar richten zich op
de aansluiting vanuit het erfgoed bij initiatieven op
de transitie opgaven.
5.		 Projecten zijn gebiedsgericht en worden voorgedragen voor opname in het uitvoeringsprogramma door
de colleges van B&W en/of Gedeputeerde Staten.
6.		 Binnen de projecten wordt beoogd dat er sprake is
van matching door gemeenten of provincies en van
samenwerking tussen overheden en maatschappe-

7.		

8.		

9.		

10.

11.

12.

lijke partijen. Matching is niet verplicht, met de
aantekening dat zonder matching de Erfgoed Deal
minder financiële middelen heeft om de ambities te
bewerkstelligen.
Bij matching wordt uitgegaan van reële extra
financiële impulsen. Ambtelijke inzet wordt daarbij
niet gekwantificeerd.
Projecten moeten als doel hebben om bij te dragen
aan een toekomstbestendige gebiedsgerichte
erfgoedzorg.
De beoogde financiële bijdrage exclusief matching
(de zogenoemde 47,5% van het rijk) binnen de
thema’s ligt tussen de 0,25 en de 1 miljoen euro.
Dit zijn nadrukkelijk streefbedragen! Bijdragen aan
de ambities van de Erfgoed Deal staan hier centraal.
De projecten richten zich op de uitvoeringspraktijk
en geven blijk van mogelijkheden tot opschaling en
voorbeeldwerking.
Kennis en dialoog maken onderdeel uit van de
projecten. Hierbij kan het gaan om het betrekken van
partijen, leren van elkaar, het bundelen en verspreiden
van kennis, betrekken van verhalen op lokaal en
regionaal niveau of het bestendigen van kennis die
wordt opgedaan in het project.
Projecten bevatten waar mogelijk onderdelen gericht
op ontwerp als middel om de omgevingskwaliteit te
verhogen.
Binnen het uitvoeringsprogramma en de thema’s
wordt gestreefd naar een balans tussen projecten in
het stedelijke en het landelijke gebied.

Portieketagewoning in de wijk Pottenberg in Maastricht
Fotograaf Nadine van den Berg - Beeldbank RCE

13. Binnen de Erfgoed Deal is matching door overheden
niet verplicht gesteld, ook projecten zonder matching of met matching van andere partijen is
mogelijk. Hierbij geldt het volgende: Het verdient
aanbeveling de projecten te matchen door overheden, daarna zijn partners of overige partijen ook een
mogelijkheid.
		Zie voor een verdere uitwerking en toelichting van het
uitgewerkte Afwegingskader bij het programmabureau
op te vragen.
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7.4 De beoordeling van de projecten.
Na de pitch worden de projecten ingediend. Projecten die
in aanmerking komen voor het Uitvoeringsprogramma
worden beoordeeld door het programmabureau. Dit
gebeurt aan de hand van het afwegingskader. Uitgangspunt van deze beoordeling vormt het door de Stuurgroep
in september 2019 vastgestelde Afwegingskader (zie
hierboven).
De projectplannen worden beoordeeld aan de hand van
dit Afwegingskader en de voorwaarden die in de Erfgoed
Deal benoemd zijn. Per onderdeel geeft het programmabureau een gemotiveerde beoordeling. Na beoordeling
worden de projecten in het uitvoeringsprogramma
geplaatst, door ze te ranken per thema. We kiezen hier
voor een beoordeling op basis van een heldere motivatie. Dit omdat kwaliteit en erfgoed in dit kader niet in
cijfers is uit te drukken.

Kubuswoningen in Helmond ontworpen door Piet Blom - Fotograaf P. van Galen - Beeldbank RCE
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7.5 Het Uitvoeringsprogramma
Het programmabureau streeft naar een kwalitatief zo
goed mogelijk uitvoeringsprogramma (de som is meer
dan de delen). In het Uitvoeringsprogramma worden de
projecten beschreven die het programmabureau voordraagt aan de Stuurgroep om te financieren vanuit de
Erfgoed Deal. Het Uitvoeringsprogramma bevat een
portfolio van projecten die samen bijdragen aan de
doelen en ambities van de Erfgoed Deal. Hierbij besteedt
het programmabureau aandacht aan de gezamenlijkheid
en de herkenbaarheid van de partners van de Erfgoed
Deal.
Het programmabureau kijkt constant of in het verloop
van de tijd de focus en ambitie van de Erfgoed Deal nog
de juiste is. De beleidsevaluatie ( zie volgende hoofdstuk)
ondersteund hierbij. Wanneer daar een verschuiving
plaatsvindt zal het programmabureau dat middels het
uitvoeringsprogramma aan de stuurgroep voorleggen.
Het Uitvoeringsprogramma wordt twee keer per jaar
door het programmabureau opgesteld, ten behoeve van
de decentralisatie-uitkeringen in het voorjaar en in het
najaar. Het Uitvoeringsprogramma bevat een omschrijving van de projecten die worden voorgedragen aan
de stuurgroep en een advies over de wijze waarop de
projecten in samenhang bijdragen aan de doelen van de
Erfgoed Deal.

De Stuurgroep Erfgoed Deal beslist over het Uitvoeringsprogramma. Hierbij zijn bij gelijke beoordeling de
volgende twee overwegingen van belang:
• Bij gelijke beoordeling is de startdatum (hoe eerder)
doorslaggevend voor de hoogte van de plaatsing op
het uitvoeringsprogramma
• Indien alles gelijk is, besluit de Stuurgroep op basis van
een advies van het programmabureau

betekent niet dat gemeenten over de besteding ervan
verantwoording moeten afleggen aan het Rijk. De
verantwoording over de besteding van een decentralisatie-uitkering wordt afgelegd aan de gemeenteraad.
Formele communicatie over het provincie- of gemeentefonds vindt plaats via de circulaires.

Projecten die niet in aanmerking komen voor de uitkering kunnen opnieuw ingediend worden. In de volgende
indiening wordt wederom transparant naar alle projecten en de kwaliteit gekeken, eerder ingediende projecten
hebben geen voorrang.

7.6 De decentralisatie-uitkering.
Een decentralisatie-uitkering is een tijdelijke uitkering,
met een looptijd van maximaal 5 jaar. Er zijn meerdere
redenen om voor dit type uitkering te kiezen in plaats
van voor de algemene uitkering. De reden is dat we op
deze manier op voorhand afspraken maken over de
besteding van de middelen en daarna de verantwoordelijkheid bij de provincie of gemeente laten. Dat betekent
nog steeds dat er geen financiële sturing via de decentralisatie-uitkering plaatsvindt, maar er kan indien dat voor
beide partijen wenselijk is wel beleidsafstemming over
gevoerd worden. Het feit dat provincies en gemeenten
middelen ontvangen via een decentralisatie-uitkering
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Projectaanvraag ERFGOED DEAL
1

8
AMBITIES van de
Erfgoed Deal

2

NEE
BEOORDELING

UITVOERINGSPROGRAMMA
JA

7

10
INDIENEN
definitieve aanvraag

idee & INITIATIEVEN

3

9

STUURGROEP stelt het
uitvoeringsprogramma vast

NEE
JA

11
Decentralisatie
UITKERING

6
GESPREK
met programmabureau

4

AANSCHERPEN
van de aanvraag

5
AANMELDFORMULIER
met aanvraagformulier

PITCH
van het project

Toelichting: bovenstaand schema is bedoeld als toelichting bij de aanvraag voor een
project binnen de Erfgoed Deal. De eerste fase bestaat uit het voeren van gesprekken
over de kansen van het project binnen de Deal. Na het aanmelden via het aanmeld
formulier volgt de pitch in december. Na de pitch wordt de aanvraag aangescherpt en
officieel ingediend. Daarna wordt het project in een uitvoeringsprogramma aan de
stuurgroep voorgelegd die uiteindelijk besluit of het past binnen de ambities van de
Erfgoed Deal. Voor elke ronde wordt een specifieke planning opgesteld en op de
website gepubliceerd.
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8 Relaties met andere programma’s en projecten
Ruimte voor de Rivier - de Maas, Bovendijk bij Maasbommel - Foto Siebe Swart

De Erfgoed Deal heeft de ambitie om de kwaliteit van de
leefomgeving te versterken door de inzet van de kracht
van erfgoed en de inspiratie van een goed ontwerp.
Daarbij zal ook nauw worden samengewerkt met
programma’s en projecten van andere organisaties.

Programma’s binnen de Rijksdienst
voor het cultureel Erfgoed

‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het
motto. De wet beoogt een samenhangende benadering
van diverse belangen. Ook binnen de Erfgoed Deal wordt
gezocht naar een goede balans tussen het benutten en
beschermen van de fysieke leefomgeving. Het programma Omgevingswet en Erfgoed en de Erfgoed Deal
kunnen elkaar hierin versterken om er voor te zorgen dat
we gezamenlijk ‘Omgevingswetproof’ worden.

Programma Omgevingswet en Erfgoed

Religieus erfgoed / Nationale kerkenaanpak

De Omgevingswet bundelt wetten en regelingen over
onder meer ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur
en water. Cultureel erfgoed is een van de belangen
binnen de Omgevingswet en deze wet zal volgens
planning op 1 januari 2021 in werking treden. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het
benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving.

Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en kan
rekenen op draagvlak bij een breed publiek. Monumentale kerken, kloosters en hun interieurs worden gewaardeerd door jong en oud, en ongeacht of men zelf te kerke
gaat of niet. Het afnemende aantal actieve religieuzen
zet het voortbestaan van veel kerken en kloosters echter
onder druk. Met als gevolg dat een groot aantal voor de

eredienst gesloten wordt, wordt herbestemd of dat soms
zelfs sloop dreigt. Maar gelukkig zijn er ook positieve
geluiden. Zo ontstaan nieuwe geloofsgenootschappen
en groeit de aandacht voor het belang van de kerkgebouwen, met hun vaak prachtige interieurs en verhalen. Het
sluiten van kerkgebouwen voor de oorspronkelijke
functie betekent dus niet per definitie het verlies van het
gebouw. Nederland koestert haar kerken en kloosters in
toenemende mate. Inmiddels kennen we een lange
traditie, waarin zorgvuldige en liefdevolle oplossingen
worden gevonden voor meervoudig gebruik en hergebruik.
Op 10 november 2018 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend namens overheden, kerkeigenaren
en vertegenwoordigers van erfgoed- en burgerorganisaties. Het doel van deze overeenkomst is een duurzaam
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toekomstperspectief te ontwikkelen voor het religieus
erfgoed in Nederland. We onderzoeken of we in het
netwerken van gemeenten en kerken mogelijkheden zien
voor samenwerking met het programma Erfgoed Deal.

Programma Duurzaam erfgoed
Begin 2019 is het vierjarige programma Erfgoed en
duurzaamheid van start gegaan om de klimaatdoelstellingen te ondersteunen en samen met monumenteigenaren, overheden en monumentenorganisaties duurzame
ambities te realiseren. Om ons erfgoed door te geven aan
volgende generaties, is aanpassing aan de hedendaagse
eisen en wensen van de gebruiker en de leefomgeving
een absolute noodzaak. Zeker nu Nederland voor de
grote opgave staat om de CO₂-uitstoot drastisch te
reduceren en hiermee de opwarming van de aarde tegen
te gaan. Deze uitdaging om Nederland duurzaam te
maken, is van invloed op monumenten en cultuurlandschappen. Ook binnen de Erfgoed Deal zijn de energietransitie en duurzaamheid een belangrijk thema. In het
streven naar verduurzaming van zowel de gebouwde- als
de open landschappelijke omgeving kunnen initiatieven
voor de collectieve opwekking en uitwisseling van
energie een voorbeeldwerking hebben en daarin worden
ondersteund. We zijn in gesprek met het programma om
kennis en kunde te delen en om samen te onderzoeken
of er projecten zijn die in aanmerking kunnen komen
voor de Erfgoed Deal.

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie,
waterveiligheid en erfgoed
Leven met water, we weten er alles van. Zoveel zelfs dat
onze waterkennis wereldwijd wordt ingehuurd. Nu stelt
klimaatverandering ons voor nieuwe opgaven. Ons rijke
verleden kan ons helpen aan oplossingen voor het
heden. We zijn in gesprek met het programma om kennis
en kunde te delen en om samen te onderzoeken of er
projecten zijn die in aanmerking kunnen komen voor de
Erfgoed Deal.

overzicht van gebouwen, kunst in de openbare ruimte,
wijken en gebieden die zijn (her)ingericht. Het ontbreekt
aan inzicht wat daarvan waardevol of betekenisvol
erfgoed is en hoe we daarmee (kunnen) omgaan.

Werkgroep Verkenning Post 65 architectuur
Tijdens de parlementaire behandeling in 2016 van de
Erfgoedwet in de Tweede Kamer heeft de minister van
OCW aangekondigd verkenningen uit te zullen voeren
naar een aantal erfgoedthema’s, vooruitlopend op een
mogelijk aanwijzingsprogramma voor rijksmonumenten.
Het erfgoed uit de periode na 1965 valt hieronder en is
een logisch vervolg op eerdere onderzoeks- een aanwijzingsprogramma’s van onroerend erfgoed, met de
Wederopbouwperiode 1940-1965 als laatste. Voor deze,
eerdere periode zijn de afgelopen jaren onderzoeken en
projecten voor draagvlakverbreding uitgevoerd, zijn
objecten aangewezen als rijksmonument, gebieden van
nationaal belang geselecteerd en zijn gemeenten
gestimuleerd ditzelfde te doen. De historische belangstelling voor de periode na 1965 komt pas net op gang.
Er is van de periode na 1965 nog geen landsdekkend
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Overige landelijke programma’s
De Novi
Landelijke en regionale overheden, professionals,
maatschappelijke organisaties en individuen werkzaam
in het cultureel erfgoedveld zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In de
NOVI is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomst
en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland
opgenomen. In de visie worden de nationale belangen
genoemd die gewaarborgd moeten worden in het beleid
voor de fysieke leefomgeving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om behoud en versterking van cultureel
erfgoed en landschappelijke kwaliteiten van (inter)
nationaal belang. We sluiten met het programma
Erfgoed Deal aan bij de gebieden en de programma’s van
de NOVI.

Panorama Lokaal (Rijksbouwmeester)
Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de
ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de
grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel
kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in
de toekomst. Vraagstukken als De klimaatverandering,
de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de
verduurzaming van de landbouw. Het zijn opgaven die
we zullen ervaren in het landschap. Ook hier kan Erfgoed
een inspiratie zijn voor de ontwikkeling van deze vraagstukken in de fysieke leefomgeving. We gaan met het
programma in gesprek om verbinding en samenwerking
met dit programma tot stand te brengen en vragen een
van de collegeleden van de college van rijksadviseurs om
half jaarlijks de pitch bij te wonen.

Deltaprogramma
In dit programma staat de grote uitdaging centraal om
bij alle ruimtelijke plannen volop rekening te houden met
de wateropgave en het veranderende klimaat. Waardoor
Nederland zich goed kan voorbereiden op de gevolgen
van klimaatverandering. We gaan met de Deltacommissaris in gesprek over vormen van samenwerking.
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9 Begroting
Door het programmabureau wordt elk jaar een begroting
opgesteld. Er is 39 miljoen voor de projecten en er is
1 miljoen beschikbaar voor het programmabureau de
aankomende jaren.

Er wordt (met uitzondering van het startjaar 2019)
jaarlijks in februari een jaarverslag over de Erfgoed Deal
door het programmabureau opgesteld. Dit jaarverslag
wordt jaarlijks op de website gepubliceerd.

Projectfinanciering vanuit de Erfgoed Deal per jaar en per tranche (inclusief matching van gemeenten en provincies):
2020

2021

2022

Totaal

1e tranche

2e tranche

1e tranche

2e tranche

1e tranche

2e tranche

Thema:
klimaatadaptatie

€ 2,5 mio

€ 1,4 mio

€ 1,9 mio

€ 1,9 mio

€ 1,4 mio

€ 1,4 mio

€ 10,5 mio

Thema: Energietransitie
en duurzaamheid

€ 2,5 mio

€ 1,4 mio

€ 1,9 mio

€ 1,9 mio

€ 1,4 mio

€ 1,4 mio

€ 10,5 mio

Thema: Stedelijke
groei en krimp

€ 2,5 mio

€ 1,4 mio

€ 1,9 mio

€ 1,9 mio

€ 1,4 mio

€ 1,4 mio

€ 10,5 mio

€ 2 mio

€ 1,1 mio

€ 1,6 mio

€ 1,6 mio

€ 1,1 mio

€ 1,1 mio

€ 8,5 mio

Ondersteunende lijnen:
- Kennis en dialoog
- Erfgoed & Omgevingswet

Pelmolen De Prinsenhof in Westzaan - Fotocollectie RCE
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10 Risicomanagement
10.1 Geschikte projecten

10.3 Intern: Medewerkers programmabureau

Het succes van de Erfgoed Deal is voor een groot deel
afhankelijk van het vergaren van voldoende initiatieven
en projecten die passen binnen de doelen en ambities
van de Erfgoed Deal. Een risico is dat er onvoldoende
initiatieven zijn die passen binnen de ruimte die het
Afwegingskader biedt in relatie tot de doelen van het
programma. Het programmabureau gaat proactief met
een open blik op zoek naar geschikte projecten en vervult
daarin een spilfunctie. Als blijkt dat het Afwegingskader
verhindert om goede projecten te stimuleren zal het
programmabureau een voorstel tot wijziging van het
Afwegingskader voorleggen aan de Stuurgroep.

De medewerkers van het programmabureau die bij de
RCE werkzaam zijn doen hun werkzaamheden voor de
Erfgoed Deal naast hun reguliere werkzaamheden bij de
RCE. Dit kan spanningen en knelpunten opleveren
waarbij prioriteiten moeten worden gemaakt. De
programmaleider is hiervan bewust en voert bij knel
punten overleg met gedelegeerd opdrachtgever van de
Stuurgroep, directeur kennis en advies van de RCE.

10.2 Cofinanciering
In het Afwegingskader is opgenomen dat binnen de
projecten sprake moet zijn van matching door gemeenten of provincies. Een risico is dat projecten die zouden
bijdragen aan de doelen en ambities van de Erfgoed Deal
niet gefinancierd kunnen worden omdat cofinanciering
ontbreekt, zeker omdat deze niet verplicht is gesteld.
Met minder matching zullen de ambities ook minder
gehaald kunnen worden. In de projectendatabase zal het
programmabureau bijhouden welke initiatieven niet
doorgaan en de redenen hiervoor monitoren. Het
programmabureau rapporteert hierover aan de Stuurgroep en zal indien nodig een voorstel doen richting de
Stuurgroep hoe hiermee om te gaan.

10.4 Het vervolg van het programma
Het is belangrijk dat het programma niet op zichzelf staat
maar doorleeft bij de partners van de Erfgoed Deal en
andere betrokkenen. Een risico is dat door de huidige
looptijd van de Erfgoed Deal (2019-2022) bewegingen die
in 2022 in werking zijn gezet onvoldoende worden benut.

Kasteel Hackfort, Vorden - Collectie Heemschut

Het programmabureau zal de Stuurgroep adviseren over
een werkwijze vanaf 2023, waarin in ieder geval wordt
opgenomen op welke wijze kennis en ervaring wordt
opgehaald uit de in 2022 gefinancierde projecten en op
welke wijze een koppeling gemaakt kan worden tussen
deze projecten en de leeromgeving.
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11 Nulmeting, tussenevaluatie en eindevaluatie
11.1 Algemeen
Het programmabureau is verantwoordelijk voor het
inzichtelijk maken van de voortgang en impact van de
doelen van de Erfgoed Deal. Hiervoor wordt een nulmeting, tussenmeting en eindevaluatie uitgevoerd. Hierbij
wordt aandacht besteed aan de kwantitatieve voortgang
(bestedingen en aantallen projecten), maar vooral aan de
kwalitatieve voortgang in de zin van het behalen van de
doelen, de rol van het erfgoed bij het behalen van die
doelen en de impact (doelbereik) van de Erfgoed Deal als
geheel. Uitgangspunt bij de aanpak van nulmeting,
tussenmeting en eindevaluatie is ‘sober en doelmatig’.
De nulmeting wordt uitgevoerd in het najaar/voorjaar
van 2019/2020. De tussenmeting in het najaar van 2021
en de evaluatie in het voorjaar van 2023. De nulmeting,
tussenevaluatie en eindevaluatie worden zodra gereed
gepubliceerd op www.erfgoeddeal.nl.

11.2 Proces
We vragen meerdere bureaus om een plan van aanpak
voor deze beleidsevaluatie bestaande uit een nulmeting,
een tussenmeting en een eindevaluatie. De bureaus
dienen inzichtelijk te maken op welke manier het
onderzoek wordt vormgegeven en welke methodiek
wordt toegepast waarmee de Erfgoed Deal gemonitord
wordt. Op basis van het projectvoorstel en de prijsopgave gunnen wij een van de bureaus die vallen binnen
de bestaande raamcontracten de opdracht. Na gunning
volgt een gesprek om de inhoud van de opdracht verder

vorm te geven. Dit proces starten we op in het najaar van
2019 zodat de nulmeting begin 2020 kan worden
uitgevoerd.

11.3 Inhoud
De nulmeting is de huidige stand van zaken, vooral nodig
om straks te kunnen meten of we met de uitrol van het
programma voortgang hebben geboekt. Hoofddoel is
grotere verbinding en bijdrage van erfgoed aan grote
maatschappelijke vraagstukken, klimaat, duurzaamheid
en groei en krimp, en een ‘nieuwe’ uitvoeringspraktijk’
die daar invulling aan geeft.
De nulmeting moet duidelijk maken welke rol erfgoed
daar nu in speelt, zodat we over 3 jaar kunnen zien of al
onze inspanningen hebben geleid tot een grotere
verbinding/bijdrage aan de opgaven en een betere
uitvoeringspraktijk. Voor de tussenmeting zien we een
vergelijkbare aanpak als de nulmeting. De eindevaluatie
moet duidelijk maken of de doelen die we in het programma hebben beschreven en uitgezet ook geleid
hebben tot een zichtbaar resultaat. De evaluatie kan
waar nodig aanbevelingen doen voor de toekomst.
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12 Planning
2020

2021

2022

Projecten

Uitkering in april
en december

Uitkering in april
en december

Uitkering in april
en december

Onderzoek

Opstellen onderzoeksagenda

Per thema budget
voor onderzoek

Per thema budget
voor onderzoek

Leeromgeving

Uitwerken leeromgeving
+ twee bijeenkomsten
Uitvoeringsprogramma’s

Uitvoering Leeromgeving

Uitvoering Leeromgeving

Beleidsevaluatie

Nulmeting

Tussenmeting

Eindevaluatie

Per jaar wordt er door het programmabureau een planning gemaakt en op de website gepubliceerd.
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Werkplan programma Erfgoed Deal
opgesteld door het
programmabureau
www.erfgoeddeal.nl
033 - 421 7 456

Hoogbouw in Rotterdam - Collectie RWS
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