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INLEIDING
Voor u ligt het tweede uitvoeringsprogramma van de
Erfgoed Deal. Na een succesvolle 1e ronde met zeven
e
toegekende projecten is volop ingezet op een 2 ronde
met inspirerende projecten om het portfolio aan te
vullen. De coronacrisis bracht nieuwe (digitale)
uitdagingen en kansen. Op 16 juni 2020 presenteerde
het programmabureau van de Erfgoed Deal een Webinar
over het indienen van een nieuw project aan ruim 75
deelnemers. In een infographic en een vlog van
programmaleider Marjorie Verhoek was de boodschap
dat het programmabureau samen met de partners
digitaal doorwerkt aan erfgoedinclusieve projecten, ook
tijdens de coronacrisis.
Door de coronacrisis was het ook van belang om
opnieuw kritisch naar het proces tot indiening te kijken.
Om initiatiefnemers zoveel mogelijk tijd te geven een
goed project in te dienen, is een versnelde
aanvraagroute gemaakt. De procedure bevatte in 2020
niet langer een aanmeldformulier èn een indienformulier
maar één formulier. Hier werd in de voorbereiding door
initiatiefnemers en netwerkers samen aan gewerkt.
Na uitvoerige voorbereiding in samenwerking met het
programmabureau hebben 17 projecten een digitale
pitch gedaan. Na de pitch ontvingen de initiatiefnemers
aanbevelingen van het programmabureau om zo tot een
zo sterk mogelijke indiening te komen. Uiteindelijk zijn
16 projecten op 15 september 2020 ingediend. Op basis
van deze projecten is dit uitvoeringsprogramma
opgesteld waarin zes projecten aan het portfolio van de
Erfgoed Deal worden toegevoegd.

Het budget voor deze ronde is niet toereikend om alle
projecten met een positieve beoordeling in het
uitvoeringsprogramma op te nemen. Op 25 september
2020 heeft de stuurgroep van de Erfgoed Deal besloten
zes projecten op te nemen in het uitvoeringsprogramma.
De projecten in het uitvoeringsprogramma dragen alle
op hun eigen manier bij aan de doelen en ambities van
de Erfgoed Deal. De stuurgroep hanteert een
portfoliobenadering waarbij de bijdrage van het gehele
uitvoeringsprogramma aan de doelen en ambities boven
de individuele bijdrage van de projecten gaat. Ook is
gekeken bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma
naar de gehele looptijd van de Erfgoed Deal door bij elke
ronde de vraag te stellen wat voor soort projecten nog
ontbreekt. Zo wordt maximaal bijgedragen aan de
doelen en ambities van de Erfgoed Deal. Deze
constateringen worden meegenomen in de volgende
rondes.

Constateringen 1 e ronde
Inhoudelijk is meer ingezet op de thema’s
energietransitie en duurzaamheid en stedelijke groei &
krimp. Dit is in de indieningen terug te zien, van de 16
projecten zijn er 2 projecten op het gebied van
duurzaamheid en 5 op het gebied van groei & krimp.
Daarnaast was in het uitvoeringsprogramma van de 1e
ronde de constatering dat er een aanzienlijk aantal
projecten zich had aangemeld zonder contact op te
nemen met het programmabureau. Dit heeft zich in de
aanloop naar de 2e ronde niet voorgedaan. Het is goed
gelukt om in de voorfase in te zetten op laagdrempelig
contact met initiatiefnemers en in de (digitale)
gesprekken het doel van het project en de aansluiting bij
de Erfgoed Deal helder te krijgen. Nu er meer invulling is
gegeven aan de leeromgeving van de Erfgoed Deal, heeft
dit onderdeel ook meer aandacht gekregen in de
gesprekken met initiatiefnemers. Dit was goed terug te
zien in de pitches, waarin het onderdeel leren steeds
terugkwam. Geïnteresseerden die zich kort voor 15
september hebben gemeld bij het programmabureau
krijgen de mogelijkheid om voorbereidingen te treffen
voor een indiening tijdens de 3e ronde van de Erfgoed
Deal in januari 2021.
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Lessen 1 e ronde
e

Na de afronding van de 1 ronde zijn
evaluatieformulieren uitgezet onder de initiatiefnemers
die een project hebben aangemeld bij de Erfgoed Deal.
De evaluatie van de initiatiefnemers is door het
e
programmabureau gebruikt om de procedure voor de 2
ronde nader vorm te geven. Zo is in een memo
uitgebreider toegelicht wat initiatiefnemers kunnen
verwachten van de pitch, wie erbij aanwezig zijn en wat
het programmabureau van de pitch verwacht. De
aanbevelingen na de pitch voor de indiening werden
gewaardeerd. Het programmabureau heeft hier tijdens
de 2e ronde extra aandacht aan besteed.

Middelen 2 e ronde
In de Erfgoed Deal is een raming opgenomen van de
verdeling van de 40 miljoen die voor de Erfgoed Deal
beschikbaar is over de jaren en de thema’s. Hierbij is als
uitgangspunt gehanteerd dat 30 miljoen beschikbaar is
voor de inhoudelijke thema’s, 9 miljoen voor de

ondersteunende lijnen en 1 miljoen voor ondersteuning
(programmabureau, monitoring en evaluatie en
leeromgeving). Bij de 1e ronde zijn de middelen die
beschikbaar waren gesteld voor 2019 samengenomen
met de helft van de middelen voor 2020. De andere helft
van de middelen voor 2020 samen met het restant van
de 1e ronde is beschikbaar vanuit het Rijk voor de
decentralisatie-uitkeringen. Dit is 2.744.000 euro. Dit is
het bedrag dat als uitgangspunt 47,5% van de gehele
investering bedraagt. Dit betekent dat de gehele
investering in erfgoedinclusieve projecten, inclusief
matching van gemeenten en provincies, deze ronde is
begroot op 5,8 miljoen euro.

Hoe verder
De stuurgroep ziet een enorme vraag naar gesprek en
ziet veel partijen met mooie initiatieven en goede
projecten. Dat betekent dat het programma en de
ambities die daaraan ten grondslag liggen aanslaan bij
provincies en gemeenten. Dat merkt het
programmabureau ook. Er zijn vele verzoeken tot

gesprek en meer indieningen dan verwacht. Helaas is
deze ronde aan één project dat aan de voorwaarden
voldeed geen bijdrage toegekend in verband met het
beschikbare budget. De verwachting is dat de
beschikbare middelen voor het programma tot en met
2022 ruimschoots bedeeld kunnen worden.
Voor vragen over dit uitvoeringsprogramma kun u een
bericht sturen naar erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl.
Voor overige vragen kunt u altijd contact opnemen met
het programmabureau van de Erfgoed Deal.
Rest ons alle indieners te bedanken voor de enorme
inzet. De toegekende projecten zijn van hoge kwaliteit en
we kijken ernaar uit deze in de toekomst te kunnen
bezoeken en ze in de etalage van de Erfgoed Deal neer te
zetten.

Namens de stuurgroep Erfgoed Deal,
Michiel Scheffer
Voorzitter
Oktober 2020
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TOELICHTING & LEESWIJZER
e

Voor de 2 ronde van de Erfgoed Deal hebben 17
projecten begin september 2020 een pitch gegeven en
zijn er 16 projecten ingediend. Om ervoor te zorgen dat
alle projecten in het uitvoeringsprogramma passen
binnen de Erfgoed Deal is een beoordeling gemaakt per
project op basis van het afwegingskader Erfgoed Deal.
Na deze beoordeling hebben de projecten een plek
gekregen ten opzichte van elkaar. Hoe beter de
beoordeling, hoe hoger het project geplaatst is binnen
de kolom van het betreffende thema. Vervolgens is
gekeken naar de samenhang van de projecten, de
verdeling over de thema’s, geografische spreiding en
middelen. Ook is gekeken in hoeverre de projecten zich
verhouden tot de projecten die in de 1e ronde van de
Erfgoed Deal in het uitvoeringsprogramma zijn
opgenomen, zodat binnen de Erfgoed Deal een portfolio
wordt opgebouwd. Het budget voor deze ronde was niet
toereikend om alle projecten met een positieve
beoordeling in het uitvoeringsprogramma op te nemen.
Daarom is er naast positief beoordeelde projecten met
een toekenning, projecten die verbetering behoeven en

afgewezen projecten ook een
categorie positief beoordeelde
projecten waarvoor helaas
onvoldoende middelen beschikbaar
zijn. Deze keuzes zijn gemotiveerd en
te vinden onder Argumentatie en
motivatie die worden gevolgd door
een Conclusie. Het uiteindelijke
resultaat is gezet in het
uitvoeringsprogramma 2e ronde
2020. Het programmabureau geeft
ook nog enkele Constateringen mee
voor het vervolg en het verloop van
de uitvoering van de Erfgoed Deal.

CATEGORIE

MOTIVERING

POSITIEVE BEOORDELING
TOEKENNING

Deze projecten zijn positief beoordeeld en
ontvangen een bijdrage voor het project

POSITIEVE BEOORDELING
ONVOLDOENDE MIDDELEN

Deze projecten zijn positief beoordeeld en
dragen bij aan de doelen van de Erfgoed
Deal. De projecten hebben matching. Ze
vallen af omdat er onvoldoende middelen
beschikbaar zijn.

VOOR VERBETERING

Deze projecten vallen deze ronde af voor de
Erfgoed Deal omdat bijvoorbeeld de
aanvraag niet compleet is, de matching (nog)
niet gereed is of omdat er nog meer gesprek
nodig is. Deze projecten kunnen in de
toekomst een positieve bijdrage hebben en
worden uitgenodigd om met het
programmabureau verder in gesprek te gaan.

AFGEWEZEN

Deze projecten vallen af voor een bijdrage uit
de Erfgoed Deal omdat ze onvoldoende
bijdragen aan de gestelde ambities.

Hieronder zijn de projecten die voor
het 2e uitvoeringsprogramma zijn
ingediend per thema aangegeven.

KLIMAAT

DUURZAAMHEID

GROEI & KRIMP

KENNIS & DIALOOG

OMGEVINGSVISIES

KLIMAATBESTENDIGE KBL

FORTEILAND PAMPUS

WADDENKUST K(L)EIGOED

ERFGOED STERREN

KUSTEN VAN HET IJSSELMEER

WATERMOLENLANDSCHAP

MEESTER VAN DER HEIJDENGROEVE

SCHOOLGEBOUWEN NIEUWEGEIN

LEERSTOEL

BEKEN EN BLEKEN VAN LOSSER

BOSSCHE STADSDELTA

NIEUW DRASSIG LAND

NOORDOOSTPOLDER

AFGEWEZEN PROJECT 1

AFGEWEZEN PROJECT 3

AFGEWEZEN PROJECT 2
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BEOORDELINGEN PROJECTEN
PROJECTNAAM EN FINANCIERING

KLIMAATBESTENDIGE KBL
KLIMAAT
KENNIS & DIALOOG
Kosten erfgoedinclusief maken:
€ 1.745.000
Gevraagde rijksbijdrage (47,5%):
€ 779.900 (44,7 %)
Matching:
€ 965.100
Overheden die matchen:
Provincie Utrecht (indiener)
Gemeente Zeist, provincies
Gelderland en Zuid-Holland
Overige partners die bijdragen:
HDSR (Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden)
sKBL (€ 50.000)
Fenicks (€ 20.000)
Samenwerkingspartners Utrechts
Particulier Grondbezit (UPG) en
Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug (NPUH) in uren

BESCHRIJVING

BEOORDELING

In het project Kennisprogramma Klimaatbestendige
Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (kortweg KBL)
zijn twee lijnen van de Erfgoed Deal met elkaar verweven,
namelijk het hoofdthema Klimaatadaptatie en de
ondersteunende lijn Kennis & Dialoog. De gevolgen van
klimaatverandering zijn voor groen en monumentaal
erfgoed omvangrijk en ingrijpend. Een laag grondwaterpeil
en lage waterstanden van rivieren en kanalen leiden ertoe
dat beken, sprengen en grachten droogvallen, de grond
verzilt en funderingen worden aangetast. Dit vindt vooral in
Zuid- en Oost-Nederland plaats. Steeds vaker klinkt de roep
om kennis te verkrijgen om deze problemen het hoofd te
bieden en te komen tot een klimaatbestendige aanpak voor
groen en monumentaal erfgoed. In plaats van
‘standaardoplossingen’ is het belangrijk maatregelen in te
passen in de cultuurhistorische context. Dit
kennisprogramma , bestaande uit enkele provinciale
deelprojecten, heeft tot doel op zoek te gaan naar die
slimme oplossingen door inzichten en ervaringen uit het
verleden te combineren met moderne mogelijkheden en
technologieën. Klimaatveranderingen zijn immers niet
nieuw. Ook in het verleden heeft de mens zijn omgeving
voortdurend aangepast aan weersomstandigheden.
Om inzicht te krijgen in de klimaatgevolgen inventariseert
en monitort deelproject de Digitale Groene en Blauwe
Erfgoedmonitor relevante data op 150 meetpunten. In
zogenaamde provinciale proeftuinen start de zoektocht naar
concrete oplossingen voor de klimaatproblematiek binnen
enkele praktijkvoorbeelden. Dit leidt voor de proeftuinen
Samen effectief droogte bestrijden en H2O Landgoederen
tot voorstellen voor klimaatplannen. In proeftuin
Landgoederen Baakse Beek worden de best practices
geanalyseerd.
In proeftuin Klimaatrobuust watersysteem Zeisterbos
worden bedachte oplossingen ook daadwerkelijk
uitgevoerd. De opgedane kennis en ervaring worden
middels een leeromgeving (voor erfgoed- en niet-erfgoed
doelgroepen) verzameld en gedeeld. Tevens levert het
kennisprogramma een voorbeeldstellende en stimulerende
bijdrage aan hoe erfgoed een meewegende en inspirerende
factor is in provinciaal en regionaal klimaatbeleid.

Dit project gaat over het effect van klimaatverandering op het (groene) erfgoed van buitenplaatsen en
landgoederen. Dit thema heeft een grote maatschappelijke relevantie, zoals blijkt uit het in augustus
2020 gepubliceerde rapport Aanhoudend droog van de Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed.
Dit project zorgt er voor dat erfgoed aanschuift bij provinciale droogtetafels en dat het onderwerp
wordt opgenomen in provinciale klimaatagenda’s. Het project levert hiermee een grote bijdrage aan de
ambities van de Erfgoed Deal. De provinciale klimaatopgaven worden hiermee verder erfgoedinclusief
gemaakt.
De aanpak van het project is overtuigend: eerst monitoren en inzicht verkrijgen in de problematiek, de
uitkomsten meenemen in het opstellen van plannen en deze vervolgens toetsen in de
uitvoeringspraktijk. Daarmee voldoet het project aan een van belangrijke criteria van de Erfgoed Deal:
projecten (in de hoofdthema’s) zijn gericht op de uitvoeringspraktijk.
Er lijkt wel een verschil in uitwerking tussen de verschillende provinciale proeftuinen, waardoor er niet
de overtuiging is ontstaan van de nut en noodzaak van alle provinciale proeftuinen. Het gevraagde
bedrag wordt daarmee naar beneden bijgesteld voor de realisatie van de proeftuin H20-landgoederen.
Het project heeft veel maatschappelijk draagvlak, maar liefst drie provincies doen mee en dragen
financieel bij. Zowel de monitoring (150 punten in drie provincies) als de provinciale proeftuinen zijn
gebiedsgericht van opzet: landgoederen worden goed in een brede ruimtelijke context van
watersystemen en landgoedzones beschouwd. Dit maakt het mogelijk dat groen erfgoed kan worden
ingezet voor gebiedsgerichte klimaatoplossingen.
Er is een indrukwekkend aantal partners dat sKBL als trekker van het project achter zich heeft staan.
Hiermee is het project ook goed aangehaakt bij het veld en wordt er een breed scala aan organisaties
en eigenaren/beheerders (indirect) betrokken bij de monitoring, uitvoering en kennisdeling.
Kennisdeling over een klimaatbestendige aanpak voor groen en monumentaal erfgoed vormt een
essentieel onderdeel van het project. Helder is de urgentie hiervan, maar uitgangspunt is dat dit tot de
vaste taken behoort van een netwerkorganisatie zoals sKBL. De middelen vanuit de Erfgoed Deal
worden daar niet volledig voor ingezet en het uit te keren bedrag wordt naar beneden bijgesteld.
Tot slot is er de overtuiging van de voorbeeldwerking en opschaalbaarheid van het project. Zowel de
monitoring als de provinciale proeftuinen bestrijken diverse onderdelen van groen monumentaal
erfgoed en type landschappen waardoor ook andere landgoederen en landgoedzones in Nederland
profijt zullen hebben van opgedane kennis in dit project.

BESLUIT STUURGROEP:
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 653.000
(waarvan € 515.870 decentralisatie-uitkering en € 137.130 btw-compensatiefonds)

KLIMAATBESTENDIGE
KASTELEN,
BUITENPLAATSEN
EN LANDGOEDEREN
6

PROJECTNAAM EN FINANCIERING

WATERMOLENLANDSCHAP
KLIMAAT
Kosten erfgoedinclusief maken:
€ 1.621.000
Gevraagde rijksbijdrage (47,5%):
€ 875.000 (54%)
Matching:
€ 746.000
Overheden die matchen
(indiener):
Provincie Noord-Brabant (€225.00)
Waterschap de Dommel
(€ 521.000)
Overige partners die bijdragen:
Groote Heide € 110.000
ARK Natuurontwikkeling € 61.000
Het Groene Woud € 9.000
Van Gogh Sites € 10.000
De Hollandsche Molen € 36.000
Royal Haskoning DHV € 15.000
STOWA € 8.000

BESCHRIJVING
Het doel van dit project is om historische watermolens,
waar het kan, weer in te zetten voor de waterbuffering en
–berging in het beekdal van de Dommel. Tevens wordt op
deze plekken het ensemble van historische watermolens en
het omringende landschap weer zichtbaar en beleefbaar
gemaakt. Het beekdallandschap werd lange tijd gezien als
een natuurlijk gevormd landschap. Watermolens hebben
echter veel invloed gehad op de ontwikkeling van het
beekdal, de dorpen en steden. Ze hadden een sterke
invloed op het landgebruik stroomopwaarts van de molen.
Doordat veel molens zijn verdwenen en de bestaande vaak
minder hoog stuwen, is die invloed op de meeste plaatsen
verloren gegaan. In gebiedsprocessen in de beekdalen
wordt in deze tijd nauwelijks rekening gehouden met de
potentie van historische watermolens voor
klimaatoplossingen. Die worden meestal slechts
beschouwd als een monument dat in stand gehouden moet
worden, zonder dat men oog heeft voor haar functie in het
landschap. De kennis van de invloed van de watermolens is
verdwenen. Het project bestaat uit drie concrete
uitvoeringsprojecten op verschillende locaties. In
wisselende omstandigheden en verschillende (technische)
ontwerp- en onderzoeksvragen wordt ervaring opgedaan.
De resultaten van de drie uitvoeringsprojecten vullen
elkaar aan. Het project sluit aan op of maakt gebruik van
lopende initiatieven en gebiedsprocessen. Dit zorgt voor
een effectieve aanpak waarbij zoveel mogelijk impact
wordt gemaakt. Een kleine projectorganisatie zorgt voor de
looptijd van het project dat de verschillende lijnen
blijvend met elkaar verbonden worden. In het project ligt
veel nadruk op de leeromgeving en op kennisuitwisseling.
Naast de uitvoeringsprojecten zijn er nog circa vijf
projecten waar het concept ‘watermolenlandschap’ wordt
uitgediept en op ontwerpende wijze wordt onderzocht. De
resultaten worden breder gedeeld in Brabant, zelfs buiten
de provincie en in België, want er is een groeiende
aandacht voor watermolenlandschappen.

BEOORDELING
Het initiatief om oude watermolenlandschappen in te zetten voor het klimaatrobuust
maken van het stroomgebied van de Dommel is een schoolvoorbeeld van het
gedachtegoed van de Erfgoed Deal. Door oude cultuurlandschappen weer te activeren
(als het ware ‘wakker te kussen’) wordt de klimaatopgave gekoppeld aan herstel en
behoud van deze bijzondere cultuurhistorische ensembles die
watermolenlandschappen zijn: de watermolen en het omringende landschap. Er is de
overtuiging dat het opnieuw benutten van deze (deels) verloren gegane
erfgoedstructuren niet alleen bijdraagt aan klimaatoplossingen en erfgoedbehoud,
maar ook zorgt voor een kwaliteitsimpuls in de leefomgeving. Ook hierdoor sluit dit
project prima aan bij de doelstellingen en ambities van de Erfgoed Deal. Bijzonder
waardevol aan dit project is dat twee tegengestelde belangen als het gaat om het
peilbeheer – die van het waterschap en die van de (water)molenaar – elkaar weten te
vinden en gezamenlijke ambities nastreven. De voortrekkersrol die het waterschap bij
twee projecten op zich neemt, heeft dan ook een grote voorbeeldwerking voor andere
waterschappen die stroomgebieden met watermolens beheren.
De opschaalbaarheid en voorbeeldwerking is dan ook een van de sterke aspecten aan
dit project. De keuze voor de verschillende projecten is goed onderbouwd en
interessant. Het project biedt ook kansen om de typische kenmerken (en
erfgoedwaarden) van Watermolenlandschappen als basis te gebruiken voor
gebiedsontwikkelingen en Omgevingsvisies. Zeer positief is het draagvlak en
betrokkenheid van vele partners in het project, van provincie, gemeenten, waterschap,
erfgoedorganisaties en natuurorganisaties. De provincie is hier de verbindende schakel.
Dit blijkt ook uit de cofinanciering, van onder andere het waterschap. Naast de
uitvoeringspraktijk is er ruimte gereserveerd voor de kennisontwikkeling en
kennisdeling. Hier is veel aandacht aan besteed en er is enthousiasme over de aandacht
die voor dit onderdeel is opgenomen. Het programmabureau van de Erfgoed Deal krijgt
de opdracht om in overleg met de initiatiefnemers te bekijken hoe de
kennisontwikkeling van het project ondergebracht kan worden in de lopende
leeromgeving van de Erfgoed Deal. Het project is echter te groot om in zijn totaliteit te
honoreren. Het besluit is om het aangevraagde bedrag iets te verlagen, met de
toezegging van de provincie dat het project uitgevoerd wordt. Verschillende andere
externe partijen hebben aangegeven te kunnen en willen bijdragen. Het
programmabureau van de Erfgoed Deal krijgt de opdracht hier zorgvuldig met de
provincie Noord-Brabant verder over in gesprek te gaan.
BESLUIT STUURGROEP:
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 610.000
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WATERMOLENLANDSCHAP
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING

BEKEN EN BLEKEN VAN
LOSSER
KLIMAAT
Kosten erfgoedinclusief maken:
€ 1.289.000
Gevraagde rijksbijdrage (47,5%):
€ 612.000 (47,5%)
Matching:
€ 677.000
Overheden die matchen
(indiener):
Gemeente Losser

BESCHRIJVING
Losser (Twente) ligt aan de Dinkel, maar heeft zich daar
de laatste decennia van afgekeerd. Binnen het gebied
speelt droogteproblematiek én wateroverlast. De
gemeentelijke uitvoeringsprojecten ‘Centrumplan
Losser’ en ‘Losser aan de Dinkel’ knopen deze opgaven
aan elkaar, waarbij erfgoed als inspiratie dient. Diverse
planonderdelen vormen samen een snoer van ‘stepping
stones’ waarmee men met erfgoed verbindingen legt
tussen klimaatadaptatie en leefbaarheid. Deelproject
‘Parochiepark’ betreft een combinatie van
waterretentie, biodiversiteit en versterking van
erfgoedwaarden. In de toegang naar de dorpskern wil
de gemeente de overkluisde Dorpsbeek op een
eigentijdse manier (met een waterkunstwerk)
bovengronds brengen. Herstel van de 18e -eeuwse
Dorpsbleek vindt plaats in samenhang met
waterretentie en aanpak van de droogteproblematiek.
In het landschap van de Welp wordt onderzocht of de
effluent van de waterzuivering geschikt is om dit gebied
van meer water te voorzien om de landschappelijke en
natuurlijke waarden te versterken. In het buitengebied
liggen nog twee andere bleken. In overleg kunnen deze
worden ingezet als inundatiegebied, waarbij ze tevens
beter zichtbaar worden gemaakt. De laatste schakel
tussen dorp en Dinkel is de Dinkyweide. De
erfgoedwaarde van deze plek en de landschappelijke
kenmerken worden geaccentueerd in samenhang met
een extra watertrap en groene berging t.b.v. een
riooloverstort.
Door de kleinschaligheid van het gebied zijn theorie en
praktijk goed te koppelen als ‘living lab’. Naast eigen
kennis en expertise maakt men gebruik van netwerken
en kennisinstellingen als Universiteit Twente,
Hogeschool Saxion en kunstacademie AKI/ArtEZ. Met
deze kennispartners worden symposia, excursies en
dergelijke georganiseerd voor veel doelgroepen. Van
experts tot breder publiek en overheden.

BEOORDELING
Met dit project verknoopt de gemeente Losser op een doordachte manier twee
beleidsdoelen: het klimaatrobuust maken van het dorpshart en het herstel van de verloren
gegane verbinding tussen het centrum en de rivier de Dinkel. Beide opgaven worden
erfgoedinclusief gemaakt door gebruik te maken van ‘stepping stones’ – bijzondere
plekken met hoge cultuurhistorische waarden, die met elkaar verbonden worden op een
goed doordachte manier. De transitie van erfgoed draagt concreet en op een essentiële
manier bij aan de oplossingen voor klimaatadaptatie en verbetering van de leefomgeving
en aantrekkelijkheid van het gebied.
Het klimaatrobuust maken van het beekdalsysteem is een opgave die op meerdere plekken
in Nederland zeer relevant is, zoals op de zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland. De
manier waarop de gemeente Losser deze opgave erfgoedinclusief maakt, kan inspirerend
zijn voor anderen, met name voor waterschappen op hoge zandgronden. Erfgoed wordt
hier op een innovatieve manier ingezet, zoals het gebruik van een 18de-eeuwse bleek voor
riothermie ten behoeve van het zwembad. Ook het afkoppelen van hemelwater om dit in
te zetten voor behoud van de bleek en om cultuurlandschap te vernatten is een goed
voorbeeld van deze innovatieve aanpak. Nieuwe technologieën en oude erfgoedstructuren
kunnen heel goed samengaan.
De gemeente Losser steekt zijn nek uit met dit ambitieuze project. Dit blijkt ook uit de
matching; de gemeente investeert fors in het erfgoedinclusief maken van de opdracht. Er is
ook nagedacht over de samenwerking tussen gemeente, waterschap, lokale
belangengroepen en verenigingen als de Historische Kring Losser en de Monumentenraad.
Ook grondeigenaren en -beheerders maken deel uit van de projectorganisatie waarmee
het project veel (lokaal) draagvlak heeft. Hoewel het stroomgebied van de Dinkel een eigen
dynamiek kent, is het project zeker interessant voor andere beeksystemen in Nederland.
Het Bleekcomplex is vrij uniek en laat goed zien hoe erfgoed een belangrijke bijdrage kan
leveren aan de aanpak van klimaatproblematiek, waarbij het tegelijk in stand wordt
gehouden en naar de toekomst gebracht. Binnen het project liggen nog enkele verder door
te werken kansen: zo zijn er wellicht manieren om de samenwerking met het waterschap
te verbeteren en ook het waterschap te vragen voor een financiële bijdrage. Daarnaast zijn
er verbeteringen mogelijk met betrekking tot de leeromgeving, met welke dorpen in het
gebied kan worden samengewerkt en op welke manier het gedachtegoed verder wordt
uitgewerkt. Verder zijn er mogelijkheden voor opschaalbaarheid naar andere dorpen en
steden met dorpsbleken of andere restanten van de rijke Twentse textielindustrie.
BESLUIT STUURGROEP:
VOOR VERBETERING
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING

NIEUW DRASSIG LAND
KLIMAAT
Totale kosten project:
€ 1.583.887
Kosten erfgoedinclusief maken:
€ 1.584.000
Gevraagde rijksbijdrage (47,5%):
€ 752.346 (47,5%)
Matching:
€ 831.540
Overheden die matchen
(indiener):
Gemeente Voorst
Provincie Gelderland
Waterschap Vallei & Veluwe

BESCHRIJVING
Dit project omvat een waterstaatkundig en landschappelijk ensemble
bestaande uit het gemaal bij Terwolde en de Middeleeuwse polder
Nijbroek, gelegen tussen de IJssel en de Veluwe. De polder heeft zijn
oorspronkelijke structuur van weteringen, die ten dele een natuurlijke
oorsprong hebben en derhalve niet helemaal recht zijn, grotendeels
weten te behouden. In de polder komen ook van nature
hoogteverschillen voor die ertoe leidden dat de breedte van de kavels
niet altijd de vaste 60 m beslaat. Voorts kent de polder een bijzondere
omdijking en staan er veel bosjes in. Dit wordt sinds 1921 (mede)
bemalen door een gemaal bij Terwolde. Aanvankelijk een stoomgemaal,
sinds 1951 het naastgelegen elektrische gemaal Baron van der Feltz,
gebouwd in Delftse School. De komende decennia moeten door de
klimaatverandering ingrepen worden gedaan in beide delen van het
ensemble. Het gemaal moet een grotere uitmaalcapaciteit krijgen en het
moet kunnen inmalen; wat nieuw is. Dit kan gerealiseerd worden in het
oude gebouw, maar dit vergt wel een extra investering. Tevens kan dan
het leegstaande stoomgemaal een nieuwe functie krijgen. Ook de polder
Nijbroek moet klimaatadaptief worden gemaakt, want zoals de polder er
nu bij ligt, is deze onvoldoende in staat de klimaatveranderingen
zelfstandig op te vangen. In de polder betreft het de volgende zaken:
- 2 km natuurvriendelijke oever op Nijbroekse wijze (toelichting:
hier wordt een ontwerp gekozen dat aansluit bij het landschap
terplekke)
- Inzet van natuurgebied de Meintjes (kleiwinning) als opvang
voor een te veel aan neerslag
- Aanleg van ‘klimaatbosjes’ (op de plek van voormalige
rabatbosjes)
- Meer recreatieve mogelijkheden in polder en bij gemaal om
water- en landschapserfgoed beleefbaar te maken.
Alle plannen worden in nauwe samenwerking met de bewoners
(gebiedscorporatie, opgericht als resultaat van een VER (Visie Erfgoed en
Ruimte)-project) opgesteld door gemeente, waterschap en bureau Open
Kaart, gespecialiseerd in co-creatie en ontwerp.

BEOORDELING
Het project Nieuw Drassig land toont bij uitstek aan hoe
gedachtenvorming gedurende de aanvraagprocedure zich wijzigt: was
aanvankelijk het voornemen om het gemaal te slopen en nieuwbouw te
plegen, het waterschap raakte ervan overtuigd dat het gemaalensemble
dermate hoge erfgoedkwaliteit heeft, dat van sloop geen sprake meer is.
Dat is pure winst en een compliment aan alle partijen. Ook het opschalen
van het project van gemaal tot polder is een compliment waard. De
samenwerking die in de tussentijd tot stand is gebracht tussen
waterschap, gemeente en gebiedscoöperatie heeft veel opgeleverd. Het
project voldoet dan ook aan de ambities en uitgangspunten van de
Erfgoed Deal. Het project laat heel goed zien wat erfgoedinclusieve
klimaatadaptatie in de praktijk kan betekenen voor de waterstaatkundige
inrichting van een plattelandspolder rijk aan cultuurhistorie Door gebruik
te maken van de cultuurhistorische structuur van de polder kan er op een
andere dan de thans gebruikelijke agrarische manier op een meer
natuurlijke wijze omgegaan worden met het peilbeheer. Na uitvoering
van de projectonderdelen bereikt men verbetering van ruimtelijke
kwaliteit op het gebied van landschap, biodiversiteit, en het versterken
van boerenerven. Op deze manier gaan renovatie/restauratie van het
gemaal én ingrepen in de polder heel goed hand in hand. Dit kan een
voorbeeld zijn voor meer oude polders in ons land waar klimaatadaptieve
maatregelen genomen moeten worden de komende jaren. Ook de
betrokkenheid van de bewoners via co-creatie maakt het project
interessant.
De educatieve waarde van het gehele project is groot. De initiatiefnemers
hebben goede ideeën over hoe hierover kan worden gecommuniceerd
met de onderscheiden doelgroepen, zowel in de water- als in de
erfgoedwereld. De uitwerking van de Leeromgeving, en dan met name de
leeromgeving met andere Erfgoed Deal projecten kan echter nog wel
beter. Ook samenwerking met landelijke organisaties als de
gemalenstichting wordt aanbevolen. Als hieraan is voldaan, zal het bereik
en de voorbeeldwerking van het project veel groter zijn dan nu het geval
is.
BESLUIT STUURGROEP:
VOOR VERBETERING

11

NIEUW
DRASSIG
LAND
12

PROJECTNAAM EN FINANCIERING

FORTEILAND PAMPUS
DUURZAAMHEID
Totale kosten project:
Entreegebouw (€3,9 mln) en
energiesysteem (€ 1,6 mln)
Kosten erfgoedinclusief maken:
€ 1.180.000
Gevraagde rijksbijdrage (47,5%):
€ 560.000 (47,5%)
Matching:
€620.000
Overheden die matchen:
€ 500.000
Provincie Noord-Holland (indiener)
€ 120.000
Gemeente Gooise Meren

BESCHRIJVING
Forteiland Pampus (onderdeel van UNESCO
Werelderfgoed Stelling van Amsterdam) is ontworpen om
geheel zelfvoorzienend te zijn. Pampus heeft zichzelf ten
doel gesteld opnieuw te transformeren naar een volledig
zelfvoorzienend systeem, maar dan geheel duurzaam,
waarbij de unieke locatie, kenmerkende architectuur en
cultuurhistorische waarden als inspiratiebron en
onderlegger worden toegepast. De opgave bestaat uit:
1) Een nieuw circulair entreegebouw met geïntegreerde
voorzieningen.
2) Een duurzaam energiesysteem, met zonnepanelen
op de plek van het vroegere kolenveld en het vml.
Bunkerhuis en speciaal zonnefolie op de
geschutkoepels.
3) Een nieuwe waterzuiveringsinstallatie waardoor
Pampus eigen drinkwater kan winnen.
4) Pampus een showcase maken van hoe op kleine
schaal, lokaal en onafhankelijk een energietransitie
mogelijk is, waarbij erfgoed en duurzaamheid hand in
hand kunnen gaan.
5) Verduurzaming van de overige gebouwen en de vloot
(geen deel van de aanvraag).
Daarnaast wil men via ontwerpend onderzoek nagaan of
(kleine) windturbines op het eiland passen. Realisatie
gebeurt via publiek-private samenwerking.
Door middel van Pampus tot showcase te maken
betekent dat men hét boegbeeld wil zijn van de Stelling
om te laten zien hoe cultureel erfgoed en duurzaamheid
samengaan. Er worden persbijeenkomsten belegd,
lezingen gegeven en expertmeetings belegd. Bezoekers
worden door de bijgeschoolde vrijwilligers gewezen op
het unieke duurzame karakter van het eiland.

BEOORDELING
Vanuit een doordacht concept van erfgoed én duurzaamheid, is door het Forteiland
Pampus een samenhangend ontwerp gemaakt om geheel zelfvoorzienend en duurzaam
te kunnen opereren. Erfgoed is daarbij randvoorwaarde in zowel de conceptuele
benadering – het eiland net als vroeger autarkisch laten functioneren – als in de concrete
uitwerking. Dat laatste betreft dan met name de plaatsing van zonnepanelen op de plek
van het oude kolenveld en het aan het verzonken bouwen van het nieuwe
entreegebouw. Door speciale PV-folie voor opwekking van zonne-energie op de
geschutskoepels te plaatsen krijgen deze een nieuwe functie.
Dergelijke initiatieven hebben een grote maatschappelijk relevantie. Ze tonen aan dat
erfgoed en duurzaamheid prima hand in hand kunnen gaan, mits de bereidheid bestaat
om verder te kijken dan de voor de hand liggende oplossingen. Dit geldt niet alleen voor
forten, maar voor alle gebouwde panden en monumenten is deze aanpak een voorbeeld.
Zo had ook een kabel naar de wal getrokken kunnen worden die groene energie levert,
maar dat strookt niet met de oorspronkelijke gedachte van het eiland als
zelfvoorzienende eenheid.
De voorbeeldwerking en opschaalbaarheid zijn groot: als onderdeel van de Stelling van
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie kan deze transformatieopgave andere
forten tonen hoe erfgoedinclusief ontwikkelen gedeeld gedachtegoed wordt. Door een
educatieve medewerker daarvoor in dienst te nemen, die verantwoordelijk wordt voor
interne opleidingen en het uitdragen van het gedachtegoed naar partners en de
leeromgeving van de Erfgoed Deal, toont men aan hier serieus werk van te maken.
Pampus functioneert al jaren dankzij de inzet van zo’n 100 vrijwilligers, die gekoesterd
worden. Zij zullen aanvullende opleidingen krijgen om bezoekers voor te lichten, één van
de taken van de educatieve medewerker. Daarnaast heeft Pampus al jaren een groot
netwerk van partners die zowel financieel als met raad en daad de stichting bijstaan. Zij
worden nauw betrokken bij de realisatie van de diverse onderdelen van de
verduurzaming. De verduurzaming van Pampus wordt opgepakt als een gebiedsgerichte
opgave, die verder gaat dan alleen het eiland zelf. Daarmee sluit het bij uitstek aan bij de
ambities van de Erfgoed Deal.
Uit de meegestuurde begroting is eenvoudig op te maken waarvoor de gevraagde
bijdrage van de Erfgoed Deal wordt benut en wat de meerkosten bedragen van het
erfgoedinclusief maken. De aangeleverde begroting is een voorbeeld voor toekomstige
projecten.
BESLUIT STUURGROEP:
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING €560.000
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING

MEESTER VAN DER
HEIJDENGROEVE
DUURZAAMHEID
Totale kosten project:
€ 1.250.000
Kosten erfgoedinclusief maken:
€ 690.000
Gevraagde rijksbijdrage (47,5%):
€ 327.910 (47,4%)
Matching:
€ 363.000
Overheden die matchen
(indiener):
Provincie Zeeland
Overige partners die bijdragen:
Grenspark Saeftinghe

BESCHRIJVING
Ook Zeeland moet uitvoering geven aan de
energietransitie. De provincie is daarbij terughoudend in
het ontwikkelen van zonneweides, omdat dit het landschap
kan aantasten. Zorgvuldige ontwerpen en goede inpassing
staan voorop. Bij de Meester Van der Heijdengroeve in
Nieuw Namen (Zeeuws-Vlaanderen), eigendom van
Staatsbosbeheer, komt dit samen. Dit is een bijzonder
aardkundig monument waar de overgang tussen het
Plioceen en de ijstijden te zien is. Het is tevens een
archeologisch rijksmonument met vondsten uit de
Bronstijd. Deze combinatie is bijzonder en geeft de plek
een zekere magie. Nadat de groeve is opgeknapt, ligt het
erfgoed er onbeschermd bij en dreigt het letterlijk weg te
spoelen. Er moet bescherming worden aangebracht en
daarvoor bestaat een innovatief idee. De groeve wordt
overdekt met behulp van zonnepanelen, waarvan de
opbrengst ten goede zal komen aan de inwoners van Nieuw
Namen. Daarnaast wordt een ‘klimaatbos’ geplant, waarin
een directe verbinding met de Bronstijdvindplaats wordt
gelegd door prehistorische soorten te planten. Bij de
groeve wordt tevens een toegangspoort tot het Geopark
Scheldedelta worden aangelegd. Naast toeristische
informatie zal daar ook voorlichting worden gegeven over
de energietransitie in Zeeland. De koppeling met
zonnepanelen is een ontwikkeling naar een nieuw
verdienmodel voor de conservering en exploitatie van dit
erfgoed. De resultaten van dit project wil de provincie
inzetten als voorbeeld voor de Koppelkansenkaart. Dit is
een te ontwikkelen GIS waarin bijzondere erfgoedplekken
in kaart worden gebracht, die zo gauw als er sprake is van
een ruimtelijke opgave, aangeeft welke rol het erfgoed kan
spelen in de uitvoering daarvan. Hierdoor krijgt erfgoed
een natuurlijke plek in de grote opgaven in de fysieke
leefomgeving. De start van het project zal nog in 2020
plaatsvinden en de uiteindelijk uitvoering is gereed in 2022.

BEOORDELING
Oeroud en gloednieuw komen samen, zoals Zeeland het zelf verwoord. Dat kan al snel
tot ongewenste situaties leiden, maar in dit geval is hiervan geen sprake. Sterker nog:
ze kunnen elkaar versterken. Door een iconisch ontwerp te laten maken, kan deze plek
verder uitgroeien tot een bijzondere plek, die meerdere functies herbergt. Naast
aardkundig en archeologisch monument, wordt het een toegangspoort en
informatiecentrum over de energietransitie. Het opmerkelijkste zal zijn dat er een
beschermingsmodel wordt ontwikkeld dat geld oplevert. Direct voor de bewoners van
Nieuw Namen en indirect doordat er veel minder onderhoud aan het erfgoed nodig is.
Hiermee past het project in de uitganspunten en ambities van de Erfgoed Deal.
De gemeente Hulst stelt grond beschikbaar en vrijwilligers van de groeve zijn
enthousiast. De bewoners van Nieuw Namen zullen via een op te zetten
participatietraject uitgebreid betrokken worden bij de uitvoering. Erfgoed is een
randvoorwaarde én inspiratie voor het ontwerp. Het project maakt deel uit van diverse
ruimtelijke programma’s in Zeeland. Allereerst het Zeeuws Energieakkoord – uitvloeisel
van de RES Zeeland, waarin Zeeland streeft naar het kunnen meedoen van alle
Zeeuwen. Daarvan is sprake, omdat de opbrengst van de zonnepanelen ten goede zal
komen aan de omwonenden. Daarnaast maakt de groeve deel uit van het Geopark
Scheldedelta en het Grenspark Saeftinghe. Zeeland werkt hierin samen met acht
partners, waaronder enkele in Vlaanderen. De voorbeeldwerking en opschaalbaarheid
van dit project zit hem niet in het direct kopiëren, want de groeve is uniek, maar in de
aanpak ervan. Erfgoed als uitgangspunt nemen en er een verdienmodel omheen
bedenken, zeker in het geval van dergelijke monumenten, is bijzonder: ze kennen in de
regel geen economisch vruchtgebruik Het project dient provinciaal als voorbeeld voor
de manier waarop gezamenlijk met opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie en
erfgoed kan worden gegaan, zodat dit tot een kwaliteitsverbetering van het landschap
leidt. Die aanpak zal in de Koppelkansenkaart een plek krijgen, waarmee
voorbeeldwerking in Zeeland al verzekerd is. Een dergelijke kaart kan op zijn beurt ook
door andere provincies worden ontwikkeld. In de leeromgeving van de Erfgoed Deal zal
Zeeuwse aanpak van de Koppelkansenkaart verder worden gebracht, waarmee we
verwachten dat die navolging zal krijgen..
BESLUIT STUURGROEP:
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 327.910
(waarvan € 271.000 decentralisatie-uitkering en € 56.910 in btw-compensatiefonds)
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING

WADDENKUST K(L)EIGOED
STEDELIJKE GROEI & KRIMP
Kosten erfgoedinclusief maken:
€ 950.000
Gevraagde rijksbijdrage (47,5%):
€ 450.000 (47,4 %)
Matching:
€ 500.000
Overheden die matchen
(indiener):
Provincie Fryslân
Overige partners die bijdragen:
Geen

BESCHRIJVING
In dit project wordt langs de Friese Waddenkust (Noordoost en
Noordwest Fryslân) erfgoed gekoppeld aan de transitieopgave krimp. In
de provincie Fryslân is door afname van en veranderingen in de bevolking
te zien dat voorzieningen in de knel komen. Er is sprake van stevige
afname van economische activiteit. Daardoor ontstaat leegstand en
verwaarlozing. De provincie Fryslân is zich ervan bewust dat krimp niet
tegen te gaan is en zoekt daarvoor geen oplossing. Wel stelt men zichzelf
ten doel om de effecten van krimp in goede banen te leiden. Erfgoed
krijgt hierin een stevige rol door het te koppelen aan de toeristischeconomische ontwikkeling van het gebied die zich richt op “slimme groei”
met cultuurtoerisme. Het plangebied is een uniek terpenlandschap, aan
de Waddenzee (UNESCO Werelderfgoed). Juist in deze gebieden zijn nu
bijna geen verblijfsaccommodaties. Onderzoek heeft aangetoond dat
daar behoefte aan is.
In het plangebied worden in 4 tot 6 leegstaande panden
verblijfsaccommodaties gerealiseerd. Hier worden verhalen verteld over
het pand, het omliggende erfgoed en landschap. Via een aanpak van
onderop waarbij gebruik gemaakt van de methodiek van de Dorps
Ontwikkelingsmaatschappij (DOM) worden 8 dorpsgemeenschappen in
de gelegenheid gesteld plannen in te dienen via een prijsvraag. Selectie
van de beste plannen gebeurt na een publieksmarkt dat als evenement
wordt georganiseerd in het kader van het NBTC-themajaar 2021 Ode aan
het Landschap. De gerealiseerde plekken zullen tijdens de
Landschapstriënnale 2023 bekeken én gebruikt worden en vermarkt door
visitwadden.nl.
Het proces wordt begeleid vanuit de provincie. De projecten die
doorgaan krijgen een toezegging vanuit de subsidieregeling van de
provincie. Voor de leeromgeving worden er diverse bijeenkomsten
georganiseerd, wordt het DOM netwerk ingezet en zal de
Landschapstriënnale een belangrijke rol spelen. Verder mogelijk een
podcast en een artikel in het tijdschrift DEAL!.
Het uiteindelijke concrete resultaat is onder andere vier tot zes
gerealiseerde erfgoedlogies in krimpgebieden.

BEOORDELING
Het project Waddenkust K(l)eigoed combineert op een gewaagde manier
krimp, economie, herbestemming en erfgoed. Het onderzoek dat de
vraag naar verblijfsaccommodaties aantoont is helder. Dit gebied heeft
prachtige landschappen en dorpen waar weinig tot geen accommodaties
zijn. Het plan is goed doordacht en strak uitgewerkt. Het is zeker
interessant om te onderzoeken of inzet van toeristische parels en
accommodaties kan bijdragen aan de krimpopgave van deze regio. Dat
sluit naadloos aan bij de ambities van de Erfgoed Deal voor het thema
stedelijke groei en krimp. Door de integrale aanpak is het project
gebiedsgericht te noemen, wat benadrukt wordt doordat één coördinator
vanuit de provincie wordt aangesteld. Wat bijzonder is in het gebied, is
dat de dorpen nauw betrokken worden bij de opgave. Van onderop
worden de plannen ontwikkeld samen met de DOM en het initiatief komt
echt vanuit de dorpen zelf. Aanbevelingen zoals de inzet van een
procesleider zijn opgenomen. De middelen voor de Erfgoed Deal worden
ingezet voor het proces en deels ingezet om vanuit de bestaande
provinciale subsidieregeling karakteristieke panden (die normaal
gesproken niet meedoen met deze regeling) op te knappen. Er worden
goede kaders gesteld, zoals een goed schetsontwerp dat moet worden
aangeleverd, maar ook een bedrijfsplan met toegevoegde waarde binnen
het concept ‘slimme groei’. Sterk eraan is voorts dat er een concrete
exploitant moet zijn met een goede financiële onderbouwing en
exploitatie en dat erfgoedverhalen hiervoor de basis vormen. Het project
heeft maatschappelijke meerwaarde door de inzet van de kracht van het
dorp en het agenderen van de actuele opgave van dit gebied, namelijk
krimp. Er zijn veel samenwerkingspartners en de uitkomsten van de
opgave worden breed gedeeld, zoals via de koppeling met de
Landschapstriënnale. De begroting is duidelijk en in orde, de matching
wordt in zijn geheel door de provincie aangeleverd. Vanwege de
actualiteit van de krimp opgave is het project zeer goed opschaalbaar en
leerzaam voor veel andere gebieden waar oplossingen gezocht worden
voor de krimpopgave.
BESLUIT STUURGROEP:
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING €464.963
(waarvan €450.000 decentralisatie-uitkering en € 14.963 in btwcompensatiefonds, de indiening hield nog geen rekening met btw)
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING

TOEKOMST
SCHOOLGEBOUWEN
NIEUWEGEIN
STEDELIJKE GROEI & KRIMP
DUURZAAMHEID
Kosten erfgoedinclusief maken:
€ 1.170.312
Gevraagde rijksbijdrage (47,5%):
€ 555.898 (47,5%)
Matching:
€ 614.414
Overheden die matchen
(indiener):
Gemeente Nieuwegein

BESCHRIJVING
De voormalige groeikern Nieuwegein bestaat vijftig
jaar. Direct na het ontstaan moesten in korte tijd
tientallen nieuwe scholen worden gebouwd. Voor
deze gebouwen is nu een toekomstvisie nodig. Dit
is een omvangrijke opgave, want binnenkort moet
beslist worden: sloop/nieuwbouw of duurzame
transformatie van bestaande bouw? De gemeente
Nieuwegein was aanvankelijk van plan om deze
scholen allemaal te slopen en ze te vervangen
door nieuwbouw. Dit bleek bijzonder kostbaar en
na een koerswijziging is nu het alternatief van
behoud-transformatie in beeld. Daartoe is
Stichting Mevrouw Meijer benaderd. Het
onderzoek voor de toekomstvisie bestaat uit twee
delen: een inventarisatie van de scholen en
schoolcomplexen van vóór 1995 (25 in totaal),
waarin alle relevante informatie over de gebouwen
wordt meegenomen. Dit levert tevens van iedere
school inzicht in het gebruik op. De inventarisatie
is de basis voor het programma van eisen voor het
vervolgonderzoek. Daartoe worden vervolgens
drie architecten gevraagd voor twee scholen een
oplossing uit te werken. Dit ontwerpend
onderzoek wordt uitgevoerd voor de scholen
Doorslag Noord en Batau Noord. Dit levert per
school drie doorgerekende ontwerpen op die als
basis kunnen dienen voor het vervolgtraject. Naast
bovenstaande onderzoeken wordt een programma
opgezet dat de scholen in hun ruimtelijke,
maatschappelijke, culturele en historische context
plaatst. Dit programma richt zich zowel op een
breed publiek in Nieuwegein en daarbuiten, als op
professionals die betrokken zijn bij vergelijkbare
opgaven. Het sluit aan bij het gemeentebrede
programma om in 2021 het 50-jarig bestaan van
Nieuwegein te vieren.

BEOORDELING
In het project Toekomst Schoolgebouwen Nieuwegein wordt het erfgoed uit de periode
Post’65, waarvoor waardering nog niet vanzelfsprekend is, positief onder de aandacht
gebracht. Voor voormalige groeikernen is dit een kans om met jong erfgoed de eigen identiteit
verder uit te bouwen. Scholen zijn ankerpunten binnen een gemeenschap en zijn bij uitstek
objecten waar die identiteit mee vormgegeven wordt. Dit zal bijdragen aan de
maatschappelijke opgave om de betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen leefomgeving
verder te vergroten. Het project sluit hiermee goed aan op de erfgoedvisie van de gemeente
Nieuwegein. Het heeft tegelijk ook een bredere impact. Erfgoed schuift namelijk aan tafel bij
het onderwijs en kan zo invloed uitoefenen op huisvestingplannen en –visies, wat tot op
heden bijna nooit het geval is. De gebouwen worden toekomstbestendig gemaakt, hoeven
niet gesloopt te worden en zelfs wordt aangetoond dat deze aanpak goedkoper is dan
sloop/nieuwbouw. Het project is daarmee erfgoedinclusief doordat het laat zien dat erfgoed
bijdraagt aan de transitieopgaven van de gemeente. Het project maakt de gemeente bewust
van de keuzes die ze kan maken in het slopen of transformeren van de schoolgebouwen. Dit
maakt het project opschaalbaar: veel groeikernen zullen met deze opgave te maken krijgen.
Schoolbesturen willen vaak slopen, maar door dit proces ontstaat draagvlak voor
herbestemming. In het kader van de footprint is sloop minder duurzaam dan hergebruik.
Daarmee draagt het project door middel van kennisdeling bij aan een duurzame
visieontwikkeling op erfgoed en gebiedsontwikkeling op een grote groep scholen, met name in
groeikernen. Er is enthousiasme over het project, maar er mist wel concrete
uitvoeringsgerichtheid. Er wordt voornamelijk onderzoek gedaan, maar uitvoering van één van
de op te leveren plannen is niet voorzien. Dit terwijl de Erfgoed Deal juist de uitvoeringskant
van projecten wil etaleren. Tussentijds zal de gemeente het proces evalueren en besluiten of
men doorgaat met het project. Ongeacht de uitkomst heeft de gemeente toegezegd te blijven
investeren in een erfgoedinclusieve aanpak van de opgave.
Belangrijk punt voor verbetering is de begroting. De gemeente zal voor de toekomst van de
scholen sowieso een Integraal Huisvestingsplan moeten maken. Dat is onderdeel van de
gemeentelijke kerntaak. Nu lijkt het net of het gehele IHP met middelen van de Erfgoed Deal
wordt gefinancierd, terwijl vanuit de Erfgoed Deal de kosten voor het erfgoedinclusief maken
van de opgave worden bekostigd.. De stuurgroep ziet op dit punt graag een verdere
uitwerking.
Ten aanzien van de afsluitende tentoonstelling heeft de stuurgroep niet de overtuiging van de
nut en noodzaak van een zo omvangrijke bijdrage als nu wordt gevraagd. Daarvoor bestaan
ook andere fondsen die zich richten op cultuurparticipatie. Tenslotte kan de leeromgeving in
samenwerking met het programmabureau van de Erfgoed Deal verder worden uitgewerkt.
BESLUIT STUURGROEP:
VOOR VERBETERING
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING

BOSSCHE STADSDELTA
STEDELIJKE GROEI & KRIMP
Totale kosten project:
€ 5.750.000
Gevraagde rijksbijdrage (47,5%):
€ 500.000
Matching:
Geen
Overheden die matchen
(indiener):
Gemeente ’s-Hertogenbosch

BESCHRIJVING
Grenzend aan de binnenstad van ’s-Hertogenbosch (tussen water, spoor en
brug ingeklemd) ligt het plangebied De Bossche Stadsdelta. Een gebied waar
veel verschillende tijdslagen samenkomen. Zo is op de Tramkade industrieel
erfgoed terug te vinden en aan de overzijde van het water de vestingwerken.
De Dommel, de Aa en Binnendieze vloeien samen in de Dieze op weg naar de
Maas. Een gebied met veel historie waarin mens en water(opgaven) centraal
staan door de ligging aan het water. De gebiedsontwikkeling die nodig is voor
de Stadsdelta heeft als belangrijk doel dat deze verschillende tijdslagen hun
identiteit behouden, worden geïntegreerd met de historische binnenstad en
bijdragen aan de stedelijke klimaat-adaptieve opgaven voor de stad. Als
voorbeeld: bij hoogwater biedt de Maas geen ruimte voor het afvoer van de
Dieze waardoor het water zich rondom de stad ’s-Hertogenbosch ophoogt.
Het te transformeren overgangsgebied tussen de Tramkade en binnenstad
wordt gekenmerkt door de hoge Diezebrug. Uit onderzoek is gebleken dat de
brug binnen vijf jaar moet worden aangepakt. Een urgente opgave, maar ook
een kans om vooruit te lopen op de gebiedsontwikkeling van de Tramkade
(2025). In plaats van te investeren in onderhoud wordt er gekozen voor
verplaatsing en verlaging van de brug waarmee 35,7 ha aan ruimte wordt
gecreëerd om het erfgoed en het water een veel prominentere plek te geven.
Hierdoor ontstaan zichtlijnen en kunnen historische waterstructuren rondom
de Citadel worden hersteld, en kan een verdwenen Ravelijn op eigentijdse
wijze worden teruggebracht. Dat terugbrengen is geen onderdeel van de
aanvraag, die behelst alleen de verplaatsing van de brug.
De vraag aan de Erfgoed Deal is om bij te dragen aan de sloop en verplaatsing
van de brug, om daarmee de erfgoedwaarde en het erfgoedinclusieve van de
rest van het gebiedsontwikkelingsproject mogelijk te maken. De verplaatsing
en verlaging van de brug is daarmee een vliegwiel voor een goede
gebiedsontwikkeling. Het gebied heeft veel industrieel erfgoed dat beter zal
worden ontsloten en in het zicht komt door de verplaatsing van de brug. Met
deze aanpak focust de gemeente zich met een nieuwe tijdslaag op meer dan
alleen de van oudsher bekendere vestingwerken en historische binnensteden
binnen de gemeente. Dit zal ook effect hebben op het aanzicht van de
binnenstad.

BEOORDELING
Bossche Stadsdelta is een zeer zorgvuldig projectplan waarin de
integrale gebiedsopgaven centraal staan. Voor stedelijke groei, de
transitie van een overgangsgebied of ‘rafelrand’ en voor
klimaatadaptatie, met de delta in de stad als uitdaging. Het getuigt
van krachtig beleid dat de gemeente een duidelijke keuze maakt
om te investeren in de kwaliteit van het gebied door niet te kiezen
voor verlenging van de levensduur van een brug maar juist voor de
verplaatsing. De verplaatsing van de brug creëert de benodigde
35,7 ha aan ruimte die nodig is voor wateropvang en een
kwalitatief hoogwaardige gebiedsontwikkeling. De vrijgekomen
gronden worden door de gemeente bewust ingezet voor groen en
een kwalitatieve hoogwaardige inrichting waarbij erfgoed beter
tot uiting komt in het gebied. De vormgeving en uitvoering van dit
nieuwe stedelijke rivierdal wordt medebepaald vanuit
cultuurhistorische structuren. De geschiedenis is inspiratiebron bij
het ontwerp. Dit is ook wat het project erfgoedinclusief maakt. Bij
de vormgeving en uitvoering wordt door de gemeente ook sterk
de samenwerking gezocht met het waterschap en de
erfgoedvereniging. Het project zou sterker zijn wanneer deze
partijen ook financieel bijdragen aan het project en het
waterschap ook een onderdeel wordt van de leeromgeving. Op
welke manier is het project voor hun relevant in andere projecten
en steden? Deze integrale gebiedsaanpak kan opschaalbaar voor
andere gemeenten die te maken hebben met industriële
rafelranden ontstaan door de stedelijke groei. Wel mist de
stuurgroep nog de precieze uitwerking daarvan en wil ze graag
overtuigd worden wie en op welke manier hier dan een lerend
effect uit voorkomt en wat daar dan concreet aan gedaan gaat
worden in het project. Wat maakt dit project nu zo bijzonder en
wat kan men leren van deze aanpak en de verplaatsing van de
brug? De matching vanuit de gemeente is nog niet besloten. Al is
matching geen voorwaarde van het programma, wordt bij gebrek
aan middelen voorrang gegeven aan die projecten waar matching
wordt gegarandeerd en daarom geen bestuurlijke belemmeringen
lijken te hebben voor uitvoering.
BESLUIT STUURGROEP:
VOOR VERBETERING
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING

NOORDOOSTPOLDER
STEDELIJKE GROEI & KRIMP
Totale kosten project:
€ 2.845.000
Kosten erfgoedinclusief maken:
€ 1.392.000
Gevraagde rijksbijdrage (47,5%):
€ 661.000
Matching:
€ 731.000
Overheden die matchen
(indiener):
Gemeente Noordoostpolder
Overige partners die bijdragen:
Waterschap Zuiderzeeland,
Provincie Flevoland

BESCHRIJVING
De Noordoostpolder heeft een open, grootschalig en weids
landschap vol erfgoed, waaronder Schokland (Werelderfgoed),
het dorp Nagele -een wederopbouwgebied van nationaal
belang-, het Waterloopbos en veel scheepswrakken in de
bodem. In de toekomst verwacht de gemeente te maken te
krijgen met krimp. Hierdoor verergert de leegstand en komen
het voorzieningenniveau, de vitaliteit en leefbaarheid van de
polder onder druk te staan. Om dit af te vlakken wil de
gemeente inzetten op groeiend toerisme en recreatie. De
gemeente zet vooral in op fietsende bezoekers en wil betere
verbindingen aanleggen tussen verschillende erfgoedlocaties.
Betere bereikbaarheid komt uiteindelijk ook de bewoners, en
daarmee de leefbaarheid, ten goede.
Concrete projecten van de gemeente zijn een aantrekkelijk
gelegen en mooi vormgegeven 3 km lang fietspad tussen
Nagele en Schokland, een fietspad langs de Zwartemeerdijk,
een vaar- en fietsroute tussen Vollenhove en Schokland en
aansluiting op een e-bike netwerk. Aan de Erfgoed Deal wordt
gevraagd bij te dragen aan het landschappelijk inpassen en
aankleden van beide fietspaden. Bijvoorbeeld met een
uitkijktoren, een informatieve film, zodat het verhaal en de
structuur van de polder beleefbaar worden voor bezoekers.
Daarnaast wil de gemeente in Nagele extra inzetten op het
afvlakken van de krimp door een visie op de leegstand op te
stellen, waarmee ook de openbare ruimte wordt aangepakt.
Met de Erfgoed Dealbijdrage wordt een projectleider
aangesteld, die onder meer ook marketing voor zijn rekening
neemt.

BEOORDELING
Het doel om te kunnen anticiperen op krimp, formuleert de gemeente als volgt: ‘Om
de krimp af te vlakken wil de gemeente gaan inzetten op het creëren van een
aantrekkelijk gebied voor bewoners, ondernemers en bezoekers, waarin het unieke
poldererfgoed een belangrijke rol speelt.’ Dit wordt bereikt door erfgoed als
katalysator in te zetten bij de gebiedsontwikkeling, zodanig, dat het bij kan dragen
aan het tegengaan van leegstand en daarmee het behoud van erfgoed.
De projecten staan veel op zichtzelf. Het projectplan behelst vijf verschillende losse
projecten. Het ontbreekt aan een krachtig en overtuigend samenvattend betoog dat
de projecten bindt. Onduidelijk is wat bezoekers willen zien in Nagele en waarom
bezoekers naar de Noordoostpolder willen komen. Het is daardoor onduidelijk hoe
de projecten gaan bijdragen aan het afvlakken van de krimp. Zo kan een nieuw
fietspad tussen Schokland en Nagele een kortere en snellere route zijn, tegelijk zien
we dat er al verschillende fietsroutes in het gebied liggen. Betere verbindingen
dragen bij aan meer bezoek en aan een betere leefomgeving voor de bewoners,
maar de koppeling met een goed doordacht begrip van erfgoed wordt gemist. Nu
wordt de nadruk gelegd op het ontwerp en de inpassing van de verbinding, terwijl
de aanwezigheid van bijzondere erfgoedlocaties op de route niet worden
meegenomen. Dit zou een potentiele meerwaarde voor de verbindingen kunnen
zijn. Kortom: er zou meer uit het fietspad gehaald kunnen worden.
Vanuit het programmabureau willen we de gemeente Noordoostpolder aanbevelen
om de verschillende deelprojecten beter aan elkaar te koppelen en de
erfgoedinclusieve uitvoering inzichtelijker te maken dan nu het geval is.
Er heerst het gevoel dat er nog onvoldoende vat is op het project, omdat nu nog de
nadruk ligt op het ontwerp en de uitvoering vooruitgeschoven wordt naar een
volgende fase waar uiteindelijk een projectleider op wordt gezet. Indien er meer
over de uitvoering kan worden getoond, wordt daarmee inzichtelijker waar de
Erfgoed Deal concreet aan bijdraagt. Er is voor nu niet de overtuiging of de apps en
de aankleding van de fietspaden bijdragen aan een vorm van oplossing van de
krimpopgave. Ook is niet overtuigend of de gewenste kwaliteit in de uitvoering
gehaald zal worden.
BESLUIT STUURGROEP:
VOOR VERBETERING

23

NOORDOOSTPOLDER
24

PROJECTNAAM EN FINANCIERING

LEERSTOEL
KENNIS & DIALOOG
Kosten erfgoedinclusief maken:
€ 775.000
Gevraagde rijksbijdrage (47,5%):
€ 369.000 (52,8%)
Matching:
€ 330.000
Overheden die matchen
(indiener):
Gemeente Westerveld
Overige partners die bijdragen:
Ministerie van Binnenlandse Zaken
(€ 50.000)
Gemeente Steenwijkerland
(€ 30.000)

BESCHRIJVING
Het project de Buitengewone Leerstoel Cultureel Erfgoed en
Maatschappelijke ontwikkeling richt zich op een vijfjarige leerstoel bij
Wageningen University & Research (WUR) en is geïnitieerd door de
gemeente Westerveld vanwege hun regionale opgave. Deze leerstoel
heeft als doel meer aandacht en kennis te genereren voor de rol die
erfgoed kan vervullen in de maatschappelijke, klimatologische,
economische en ruimtelijke vraagstukken die er zijn. De leerstoel valt
onder de ondersteunende lijn Kennis & Dialoog. Er worden antwoorden
gezocht op de vraag: welke kennis, waarden en vormgeving van het rijke
erfgoedverleden kunnen, gekoppeld aan de huidige technologie, ingezet
worden om een economisch vitale en sociaal coherente samenleving te
realiseren te midden van een duurzame, met zorg en aandacht
vormgegeven, cultureel historische leef- en werkomgeving?
De thema’s van de leerstoel sluiten aan bij de ambities van de Erfgoed
Deal. De hoofdonderwerpen zijn klimaat (water), duurzaamheid (van
gebouwen) en verstedelijking (krimp en agrarische vraagstukken). De
werkwijze binnen de leerstoel is onderzoek door middel van Living Labs.
Een gebiedsgerichte benadering voor een concrete opgave waarbij
bewoners, stakeholders en landelijke experts vanuit hun directe belang
betrokken zijn door o.a. dialoog, participatie en activiteiten. De
hoogleraar zal dit verder vormgeven in overleg met de partners van de
leerstoel. Over deze labs worden colleges gegeven en wordt
gepubliceerd. Voor de leeromgeving zijn er kansen om projecten vanuit
de Erfgoed Deal die aansluiten bij de onderzoeksthematiek van de
leerstoel te koppelen en onderdeel van de aanvraag is een afspraak om
de onderzoekagenda’s met elkaar te verweven. De leerstoel organiseert
jaarlijks een themabijeenkomst, waarin kennis wordt uitgewisseld tussen
de academische en professionele erfgoedwereld. Zo ontstaat
kennisuitwisseling tussen de leeromgeving van de Erfgoed Deal, de living
labs en de academische reflectie daarop. De Erfgoed Deal zal worden
betrokken bij het bachelor- en masteronderwijs van de WUR door het
voorleggen van erfgoedplanningsopdrachten aan studenten ruimtelijke
planning en landschapsontwerp.

BEOORDELING
We zien in het project dat erfgoed wordt gekoppeld aan de landelijke
ontwikkelingen en ook aansluit bij de ambities van de Erfgoed Deal.
Door middel van Living Labs worden verschillende partijen aan elkaar
gekoppeld. De bijzondere leerstoel krijgt een plek aan de WUR, deze
toezegging is gedaan. Deze universiteit heeft veel ontwerpkracht in huis.
Een waardevolle aanvulling voor de huidige thema’s binnen de Erfgoed
Deal waardoor erfgoed voor de toekomst wordt geborgd in de
opleidingen van landschapsontwerp en binnen die transitie een juiste
plek krijgt. De leerstoel is maatschappelijk relevant juist omdat het de
thema’s krimp, klimaat en duurzaamheid aan elkaar koppelt en zorgt voor
een wetenschappelijke inbedding waardoor opschaling goed mogelijk is.
Sterk aan het project is dat het een kans biedt ook het gedachtegoed van
de Erfgoed Deal verder te brengen via de wereld van het onderwijs en
daarmee ook zorgt voor een toekomstige inbedding van het
gedachtegoed bij een nieuwe generatie ontwerpers en uitvoerders.
Op dit moment is nog geen hoogleraar verbonden aan het initiatief. Dat is
een risico voor de verdere uitwerking van het project omdat de
hoogleraar een eigen invulling zal willen geven aan de inhoudelijke
thema’s en deze bezieling ontbreekt nu. Daarnaast kost het de
universiteit op dit moment ook moeite om de juiste hoogleraar te vinden.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden maar er is nog geen keuze
gemaakt. De startdatum van de leerstoel is daarom nog niet bekend. Zo
lang aan deze voorwaarden niet is voldaan, zal deze aanvraag als voor
verbetering aangemerkt blijven.
BESLUIT STUURGROEP:
VOOR VERBETERING
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ERFGOED STERREN
KENNIS & DIALOOG
Kosten erfgoedinclusief maken:
€ 392.000
Gevraagde rijksbijdrage (47,5%):
€ 186.000 (47,4%)
Matching:
€ 206.000
Overheden die matchen
(indiener):
Provincie Overijssel
Overige partners die bijdragen:
Het Oversticht (€ 43.500) en Ter
Steege (€ 5.000) en partijen die
uren leveren.

BESCHRIJVING
Het project Erfgoed Sterren is een initiatief van de provincie Overijssel in
samenwerking met Het Oversticht. Het doel van de campagne Erfgoed
Sterren is om mensen bewust te maken van de motor die erfgoed kan zijn
voor maatschappelijke en ruimtelijke opgaven van de wereld van nu.
Daarnaast zet Erfgoed Sterren de rol van erfgoed binnen de diverse
beleidsthema’s lokaal en provinciaal op de agenda. Het project valt
daarmee onder de ondersteunende lijn kennis en dialoog. Het project
richt zich op de provincie Overijssel en mogelijk aangrenzende regio's. De
in te dienen projecten moeten plaatsvinden op het grondgebied van de
provincie, maar de initiatiefnemers hebben de ambitie om op landelijk
niveau te inspireren. De campagne bestaat uit een prijsvraag. Met hulp
van bestaande ‘Erfgoed Sterren’ (mensen of organisaties die nu al goede
voorbeelden laten zien van de sociaal-maatschappelijke betekenis van
erfgoed) worden deelnemers gezocht met nieuwe ideeën en projecten.
De deelnemers worden tijdens inspiratiesessies begeleid door experts om
zo hun ideeën te verbeteren. Per thema zullen daarnaast de specifieke
(kennis)partners gevraagd worden om input te leveren. Uiteindelijk kiest
een vakjury per categorie een winnaar. Dit is de nieuwe ‘Erfgoed Ster’.
Er wordt binnen vijf categorieën gezocht naar deelnemers:
Agro & Food, Sociale Kwaliteit, Human Capital, Duurzaamheid en
Klimaatadaptatie. Inhoudelijk sluiten deze categorieën aan bij de
doelstellingen van de Erfgoed Deal. Er wordt namelijk gezocht naar goede
initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en
verduurzaming, stedelijke groei en krimp (investeren in een aantrekkelijk
vestigingsklimaat en leefbaarheid). Na afloop van het project zal een
inspiratieboekje met film worden gemaakt als handreiking voor partijen
die een soortgelijke campagne willen beginnen. Tevens is een onderdeel
van de aanvraag een ‘opstart-pakket’ dat dient als leidraad/stappenplan
voor provincies en erfgoedorganisaties. Dit is een onderdeel van de
afspraken voor de leeromgeving van de Erfgoed Deal.

BEOORDELING
Het project laat goed zien dat erfgoed meer is dan alleen stenen
behouden. Het gaat ook om de mensen achter erfgoed en de potentie als
onderdeel van integrale oplossingen voor sociaal-maatschappelijke
doelstellingen. Deze aspecten van erfgoed verdienen meer aandacht in
de huidige erfgoedpraktijk en worden goed naar voren gebracht in
Erfgoed Sterren. Het project draagt bij aan een erfgoedinclusieve
uitvoeringspraktijk door de duidelijke boodschap van de campagne dat
ondernemers erfgoed en cultuurhistorische kennis in kunnen zetten voor
huidige ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De matchingsbijdrage
wordt geleverd door de provincie Overijssel. Het Oversticht is uitvoerder
en organisator van het project en zijn verschillende partijen zoals
Nationaal Restauratiefonds en RCE die inhoudelijke kennis op thema’s
inleveren. De beoogde doelgroep voor de leeromgeving is breed al zal
deze wel heel goed benaderd moeten worden. De campagne wil
aantonen dat het voor iedereen loont om met een andere bril naar
erfgoed te kijken en dit niet alleen als een (beperkende) conditie te zien.
Het project is goed opschaalbaar. Het gedachtegoed en de aanpak achter
de campagne kan worden overgenomen door andere provincies of
worden ingezet voor andere maatschappelijke opgaven.
Tegelijk is de stuurgroep van mening dat het bereik - ten opzichte van
andere projecten – minder groot is, en moeilijker te definiëren valt. Dat
heeft met name te maken met de begeleiding en de nazorg; deze zal
vooral op individueel niveau plaatsvinden waardoor de impact op langere
termijn minder goed is in te schatten.

BESLUIT STUURGROEP:
POSITIEVE BEOORDELING – ONVOLDOENDE MIDDELEN
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KUSTEN VAN HET
IJSSELMEER
OMGEVINGSVISIES
Kosten erfgoedinclusief maken:
€ 515.000
Gevraagde rijksbijdrage (47,5%):
€ 245.000 (47,6%)
Matching:
€ 270.000
Overheden die matchen:
Provincie Flevoland (indiener)
Provincie Fryslân
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Overige partners die bijdragen:
Inzet op financiering gezamenlijke
overheden en deelnemende
partners Agenda IJsselmeergebied

BESCHRIJVING
De IJsselmeerkust is een samenhangend geheel van verschillende
kustgebieden met kwaliteiten op ecologisch, cultuurhistorisch en
ruimtelijk vlak. Langs de IJsselmeerkust vinden de komende tijd tal van
ontwikkelingen plaats op het gebied van onder meer waterveiligheid,
natuurontwikkeling, recreatie en energieopwekking. Bewoners,
ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurders zien hierbij
prachtige kansen, maar vragen zich ook af hoe ontwikkelingen bijdragen
aan toename van kustkwaliteit en het behoud van samenhang en
eigenheid. Deze partijen zijn verenigd in de IJsselmeeragenda. In dit
project Kusten van het IJsselmeer gaan overheden en maatschappelijke
organisaties die zich bezighouden met cultuurhistorie en ruimtelijke
kwaliteit de bewustwording te vergroten van de (erfgoed)kwaliteiten van
de kustlandschappen bij zowel professionals als bij het publiek.
In het project wordt gekozen voor een campagnebenadering in de
periode 2021 t/m 2023. Het erfgoed van de voormalige Zuiderzeekust (de
oude kustlandschapen) en de nieuwe kust van de IJsselmeerpolders
(ingenieurskunst) vormen daarbij het uitgangspunt. In een periode van
ongeveer twee-en-een-half jaar gaat een karavaan in estafette rondom
het IJsselmeer, waarbij (lokale) partijen worden uitgedaagd om met
praktische opgaven aan de slag te gaan. Dit wordt gefaciliteerd met
werkmethoden en inhoudelijke kennis over erfgoed en ruimtelijke
kwaliteit in lokale werkplaatsen en ateliers. De organisatie verbreedt de
opgave door te zoeken naar koppelende belangen en het inzetten van de
culturele (of cultuurhistorische) bagage van het gebied in relatie tot het
IJsselmeer als geheel. Het project verbindt de campagne aan een
publieksactiviteit waarbij met behulp van verschillende kunstvormen de
kwaliteit van de kust voor een groter publiek in de spotlights wordt gezet
(zoals eerder gedaan met de kaart van Noord-Holland). De organisatie
zoekt naar goede initiatieven via aanmelding en inschrijving en gaat ook
zelf op pad.

BEOORDELING
Hoofddoel van de campagne ‘Kusten van het IJsselmeer’ is het inzetten
van erfgoed als kans om actuele ruimtelijke opgaven in het
IJsselmeergebied te inspireren en wind in de zeilen te geven. Erfgoed
wordt in het begin van het proces ingebracht als identiteitsdrager. Het
project sluit daarmee goed aan bij de doelen van de Erfgoed Deal en
heeft voldoendemaatschappelijke relevantie. De methodiek en aanpak is
opschaalbaar en kan als voorbeeld of inspiratie dienen bij
omgevingsvisies in andere gebieden. Het is een participatief project in
voorbereiding op de omgevingsvergunning, maar kan met name worden
ingezet als latere input voor de omgevingsvisie voor de gebieden.
Draagvlak is er vanuit alle partners van de IJsselmeeragenda.
Voor de leeromgeving wordt ingezet op kennisdeling door ervaringen van
elders te etaleren op weer nieuwe plekken, ter inspiratie en voor de
bevordering van de bewustwording van het belang van kustkwaliteit. Het
uiteindelijke resultaat is onder andere een gezamenlijke manifestatie
waarin de resultaten worden gevierd. De campagne dient als voorbeeld
voor vergelijkbare gebiedsopgaven in andere delen van ons land. De
methodieken die worden ontwikkeld worden breed gedeeld door middel
van bijeenkomsten, artikelen en eventueel beeldmateriaal. Ook wordt
het vraagstuk van kustkwaliteit bij een brede groep geagendeerd en
bewustwording gestimuleerd van het belang van samenhang en
omgevingskwaliteit. Daarom past dit project goed binnen de
ondersteunende lijn Omgevingsvisie van de Erfgoed Deal. De kracht van
het project ligt met name in de kans om beleid en voeten nu echt naar de
uitvoering te krijgen. Door de vorm van het project zullen op een
laagdrempelige manier bewoners, ambtenaren, belanghebbenden,
bestuurders en experts bij elkaar gebracht worden.
De stuurgroep vraag zich af of naast de successen ook minder goede
voorbeelden gedeeld kunnen worden, zodat van elke aanpak geleerd kan
worden en geeft het programmabureau de opdracht mee hier verder
uitwerking aan te geven met de aanvragers.
BESLUIT STUURGROEP:
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 245.000
(waarvan € 193.550 decentralisatie-uitkering en € 51.450 in btwcompensatiefonds)
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ARGUMENTATIE EN MOTIVATIE
Argumentatie en motivatie
Nadat de projecten zijn beoordeeld en onder de thema’s
zijn geplaatst, is de volgende stap het vormgeven van het
totale uitvoeringsprogramma. Hier is de
portfoliobenadering van belang. Dat houdt in dat
gedurende de gehele looptijd van de Erfgoed Deal een
set projecten moet ontstaan die onderscheidend zijn ten
opzichte van elkaar, verschillend zijn in thematiek en
aanpak, en waarbij tevens wordt gelet op landelijke
spreiding en spreiding tussen stad en landelijk gebied. Er
is per thema een beoogd maximum aan financiële
middelen. De middelen zijn geen doel op zich, het gaat
erom dat het uitvoeringsprogramma bijdraagt aan het
bereiken van een erfgoedinclusieve uitvoeringspraktijk.

Thema klimaatadaptatie
Binnen het thema klimaatadaptatie zijn deze ronde zes
projecten ingediend. We merken dat dit thema
buitengewoon relevant is en de combinatie van
wateropgave en erfgoed tot goede en bijzondere
aanvragen heeft geleid. De hoeveelheid aan projecten
laat zien dat er veel kansen zijn voor het koppelen van de
klimaatopgave aan erfgoed.
We zien onder dit thema met name projecten waarin
wateroverlast en droogte centraal staan. Er ligt een
opgave voor het vernatten van grote natuurgebieden.
Polders en dorpen hebben last van het water en zijn aan
het nadenken over bijvoorbeeld het ontkluizen van

beken. Een maatschappelijk relevant thema is de
droogte op buitenplaatsen en landgoederen.
We zien vier projecten die naadloos aansluiten bij de
ambities van het programma. Als eerste de aanvraag van
stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en
Landgoederen (sKBL). Hier worden landgoederen bij
elkaar gebracht rondom een actueel thema. Partijen
gaan monitoren, uitvoeren én plannen ontwikkelen en
zetten sterk in op het lerend vermogen. Dit sluit aan bij
het rapport ‘Aanhoudend Droog’ van de Inspectie voor
Overheidsinformatie en Erfgoed. Ook het project
Watermolenlandschappen voert precies uit waar het
programma voor is opgezet, namelijk het integreren van
een wateropgave door het gebruik van het historische
landschap. Oude manieren en gebruiken worden ingezet
om een hoger peilbeheer te realiseren. Uniek is hier, dat
na vele jaren praten, het waterschap een belangrijke
partner is. In veel gebieden in Nederland met
zandgronden speelt deze problematiek waardoor het
opschaalbaar is en tegelijkertijd leerzaam.
Zowel het project Bleken van Losser als Nieuw Drassig
Land (gemaal Terwolde) zetten beiden erfgoed in om
een klimaatoplossing te versterken. In Losser wordt de
droogteopgave van het dorp gebruikt om de historische
parels aan elkaar te verbinden en een beek terug te
brengen. Dit gebeurt met elan waardoor het gebied
naast klimaatadaptief ook aantrekkelijker wordt
gemaakt. Bij het project van het gemaal in Terwolde zien
we dat er nu al grote stappen zijn gezet, vanaf het eerste
moment dat gesproken werd over sloop tot nu. De
oplossingen voor peilbeheer van de polder en het

vasthouden van het water worden op een
erfgoedinclusieve manier uitgevoerd waardoor het
landschap nog beter beleefbaar én leefbaar wordt. Beide
projecten zijn voorbeelden van het gedachtegoed van
het programma. Bij Terwolde ligt nog wel een
verbeterpunt om de leeromgeving verder met het
programmabureau uit te werken, en voor Losser geldt
dat we kansen zien om de waterschappen financieel te
laten bijdragen en de omringende gemeenten te laten
leren van het project middels een goed doordacht
platform of leeromgeving. Beide projecten worden in de
categorie voor verbetering geplaatst.
De laatste twee aangevraagde projecten binnen het
thema klimaat zijn beoordeeld en onvoldoende geschikt
gevonden voor een bijdrage. Beide projecten ontvangen
daarover een uitgebreide argumentatie en zijn buiten dit
uitvoeringsprogramma gehouden.
Kortom: Voor het thema klimaat geldt dat we vier goede
projecten hebben die alle vier mogelijk in aanmerking
komen voor een bijdrage. Vanwege de maatschappelijke
relevantie en vanwege de opschaalbaarheid van beide
projecten gaat de voorkeur uit naar de projecten
Klimaatbestendige KBL en Watermolenlandschap. De
projecten Bleken van Losser en Nieuw Drassig Land zijn
beiden voor verbetering vatbaar, in de beoordeling is
specifieker aangegeven waar de stuurgroep kansen ziet.
De beide gehonoreerde projecten worden lager
vastgesteld dan aangevraagd. Zij hebben hier hun
akkoord op gegeven met de nadruk dat met deze
beperktere middelen uitvoering van het project zeker
doorgang vindt.
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Thema energietransitie & duurzaamheid
In de eerste ronde van het programma is geconstateerd
dat er nog niet veel aanbod is geweest van
duurzaamheidsprojecten. Deze ronde zijn we met twee
bijzondere projecten in gesprek geraakt. Het zijn
projecten die heel sterk de duurzaamheidsopgave
combineren met het erfgoed. Als eerste het project
Forteiland Pampus. Hier wordt erfgoed optimaal ingezet
voor het verduurzamen van het fort en worden de
ingrepen die nodig zijn om te verduurzamen een nieuwe
tijdslaag van het fort, zoals zonne-energie opwekken op
een oud kolenveld. Er is een indrukwekkende lijst met
partners binnen het project en de opschaalbaarheid is
groot: niet alleen forten kunnen van deze opgave leren
maar ook voor veel ander gebouwd erfgoed is dit project
een proeftuin hoe erfgoed en duurzaamheid naadloos in
elkaar kunnen overgaan.
Ook het project Meester van der Heijden groeve is
bijzonder. Het is een aardkundig monument met daarin
archeologische waarden uit de Bronstijd, die beschermd
moeten worden tegen de elementen. Indiener provincie
Zeeland wil dit bereiken door er een goed ontworpen
zonnepanelendak overheen te bouwen. De opbrengst
van de zonnepanelen komt direct ten goede aan
inwoners van het naastgelegen dorp Nieuw Namen. Hier
worden lef, de kracht van het iconisch ontwerp,
duurzaamheid en archeologie met elkaar verbonden.
Juist voorbeelden als deze, het op een acceptabele
manier inpassen van zonnepanelen in een waardevol
landschap, dragen bij aan de doelen en ambities van het
programma. Wat het project ook bijzonder maakt is dat
dergelijke aardkundige en archeologische monumenten

normaliter geen vruchtgebruik kennen, maar na
uitvoering van dit project dat wel krijgen.
Kortom: Beide projecten zijn een goed voorbeeld van het
erfgoedinclusief maken van een duurzaamheidsopgave.
In het kader van spreiding is op te merken dat de groeve
een project is in de provincie Zeeland, en dat ontbrak
nog. Forteiland Pampus wordt het tweede project in de
provincie Noord-Holland, die naast Wetlands nu nog een
mooi project heeft in het kader van klimaat en
duurzaamheid. Beide projecten worden opgenomen in
het portfolio van het programma.

Thema stedelijke groei & krimp
Binnen het thema Stedelijke groei & Krimp zijn vijf
projecten ingediend. We zien steeds meer projecten op
dit thema. De grootste opgave binnen dit thema is om in
vaak grote en stevige gebiedsontwikkelingen een rol te
vinden voor de ambities van de Erfgoed Deal en dat die
ambities meer zijn dan een druppel op een gloeiende
plaat. Bij grootschalige gebiedsontwikkelingen is dat niet
altijd even makkelijk.
Het eerste project is Waddenkust K(l)eigoed van de
provincie Fryslân. Daar ligt een goed doordacht en
zorgvuldig plan waar gezocht wordt of het mogelijk is
erfgoed en bijzondere locaties in te zetten voor de
actuele krimpopgave in dat gebied. Het project is goed
opschaalbaar naar overige krimpgebieden en het betreft
een actuele opgave. De provincie kiest voor een goede
begeleiding en uitvoering en met name het onderdeel
participatie is indrukwekkend, aangezien de kracht
vanuit de dorpen startpunt is van deze gebiedsgerichte
ontwikkeling.

Het project Bossche Stadsdelta sluit goed aan bij het
programma en geeft aan dat de gemeente krachtig inzet
op een gebiedsontwikkeling waar kwaliteit, erfgoed en
een goede waterbalans de belangrijkste pijlers zijn. De
vraag is mede om te investeren in de sloop, verplaatsing
en herbouw van de brug, om daarmee de erfgoedwaarde
en het erfgoedinclusieve van de rest van het
gebiedsontwikkelingsproject mogelijk te maken. De
sloop van de brug is daarmee een vliegwiel voor een
goede gebiedsontwikkeling. De matching is voor dit
project wel in zicht maar nog niet gereed. De
verwachting is dat de raad dit in december 2020
vaststelt. Daarnaast zijn er nog vragen bij het lerend
effect en de opschaling van dit project. Matching is niet
verplicht, maar omdat er voldoende projecten zijn waar
wel aan de matchingsvraag is voldaan en er sprake is van
overvraag wordt dit project op dit moment niet
gehonoreerd en geplaatst onder de categorie voor
verbetering.
In het project Toekomst schoolgebouwen Nieuwegein
zien wij potentie voor aansluiting bij het programma. De
opgave om gebiedsgericht scholen te inventariseren en
door onderzoek te laten zien dat deze een toekomst
hebben met behoud van het gebouw wordt gezien als
een zeer relevante opgave. Veel groeikernen in
Nederland hebben deze problematiek en derhalve is de
opgave opschaalbaar. Tegelijkertijd heeft de gemeente
Nieuwegein een huisvestingsvraag voor de toekomst van
al hun scholen binnen de gemeente. Ze doen dat met het
uitgangspunt dat de gebouwen behouden blijven. Er is
nog geen overtuiging dat alle kosten die worden
opgevoerd ook erfgoedinclusief zijn, immers de
gemeente staat aan de lat voor een huisvestingsplan
voor de scholen in de eigen gemeente. Indirect wordt
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gevraagd om een huisvestingsprogramma op te leveren,
terwijl het programma bedoeld is om het
erfgoedinclusieve van deze opgave mee te financieren.
Er ligt een overtuiging dat dit in potentie een goed
project is en dat er nog zorgvuldig naar de kosten
gekeken kan worden. Naar aanleiding van de pitch is
geadviseerd zorgvuldig te kijken naar deze kosten, daar
is bij de indiening (nog) geen gevolg aan gegeven. Voor
de manifestatie wordt geadviseerd op zoek te gaan naar
andere fondsen. Het project wordt in de categorie voor
verbetering geplaatst.
Het project Noordoostpolder heeft alles in zich om op
termijn goede aansluiting te vinden bij het programma.
Ook dit project zet net als Waddenkust K(l)eigoed
erfgoed in om krimp aan te pakken. Het is alleen in de
aanvraag nog niet duidelijk genoeg naar voren gekomen
waarom dit in potentie helpt bij het afvlakken van krimp.
Een fietspad is goed voor de bewoners en recreatie,
maar we missen de koppeling met een goed doordacht
begrip van erfgoed. Het belangrijkste argument om dit
project onder de anderen te plaatsen is dat we nu nog
geen vat hebben op het precieze ontwerp en de
uitvoering wordt vooruitgeschoven naar een volgende
fase waarin een projectleider ermee aan de slag gaat.
De concrete uitwerking mist nog. Hierdoor is onduidelijk
waar nu precies aan wordt bijgedragen met de
programmamiddelen en wat het beoogde effect daarvan
is. Dit project wordt derhalve in de categorie voor
verbetering geplaatst.
Het laatste aangevraagde project binnen het thema
Stedelijke groei en krimp is beoordeeld en onvoldoende
geschikt gevonden voor een bijdrage. Dit project heeft

een uitgebreide argumentatie ontvangen en is buiten dit
uitvoeringsprogramma gehouden.

van de deelnemers en de campagne-achtige benadering
wordt als positief gezien.

Kortom: Binnen dit thema wordt het project K(l)eigoed
opgenomen in het portfolio.

Het project Leerstoel wordt gezien als een kans om de
thematiek behorende bij de thema’s van het programma
te koppelen aan het onderwijs. De leerstoel zit goed in
elkaar en voorziet in een behoefte, immers ze hebben
hun plek in Wageningen veiliggesteld. Tegelijkertijd
ontbreekt het nog aan een gezicht van de leerstoel, de
beoogde hoogleraar is nog niet bekend. Dat wordt
gezien als een risico, er zal een drijvende kracht moeten
komen achter deze leerstoel. Gezien de overvraag en de
tijd die dit project nog nodig heeft om deze persoon aan
te trekken, is ervoor gekozen om dit project nu geen
uitkering te verlenen maar de tijd te geven dit af te
ronden. Dat biedt in deze ronde ruimte voor projecten
met meer zekerheid. Dit project wordt derhalve onder
de categorie voor verbetering geplaatst.

Thema’s kennis & dialoog en
omgevingsvisie
Binnen de ondersteunende lijnen zijn drie projecten
ingediend. Onder het thema kennis en dialoog zijn twee
projecten ingediend en onder het thema omgevingsvisie
is één project ingediend.
Het omgevingsvisieproject gaat over het gehele
IJsselmeerkustgebied. Op een toegankelijke en
laagdrempelige manier zet dit project de kwaliteiten van
dit gebied op de agenda. De visie van het gebied is
vastgesteld, en wat dit project uitermate goed doet, is de
visie omzetten in concrete acties, namelijk met elkaar op
die locaties in gesprek gaan over kwaliteit en
interventies. Daarmee bundelen ze kennis en wordt op
een integrale en toegankelijke manier het gesprek op de
juiste plek gevoerd. Tussen gemeenten, ambtenaren,
bewoners, gebruikers en specialisten. Het project valt
daarmee ook deels onder kennis en dialoog.
Het project Erfgoed Sterren is een goed doordacht en
aansprekend project waarmee op een sterke manier
erfgoed wordt verbonden aan ondernemerschap en de
transitieopgaven die spelen in de provincie. De aanpak
om dit als prijsvraag in te zetten is bewezen werkbaar en
derhalve is dit een project dat aansluit op de ambities
van het programma. Ook het sterk inzetten op nazorg

Kortom: Gegeven het feit dat in de eerste ronde meer
middelen zijn uitgegeven aan de ondersteunende lijnen,
kiest de stuurgroep er voor deze ronde minder projecten
in de ondersteunende lijnen te honoreren. Het project
Kusten van het IJsselmeer wordt in het portfolio
opgenomen. Voor dit project wordt gekozen vooral
vanwege de gebiedsgerichtheid, het groot aantal
partners, de impact die wordt verwacht van dit project en
het omzetten van een visie naar een concrete aanpak en
campagne. Het project Erfgoed Sterren is als goed
beoordeeld. Wanneer er meer middelen beschikbaar
waren geweest had dit project deze ronde een bijdrage
ontvangen.
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CONCLUSIE
Op basis van deze argumentatie en motivatie is gekomen
tot een integraal uitvoeringsprogramma waarbinnen alle
thema’s waardevolle projecten zijn opgenomen die
bijdragen aan de ambities van de Erfgoed Deal. De
projecten worden door deze toekenning opgenomen in
het portfolio Erfgoed Deal en gaan werken als voorbeeld
en worden door het programma in de etalage gezet. De
uitkering wordt in december 2020 aan de projecten
overgemaakt.
Binnen alle thema’s zijn goede voorbeelden in het
uitvoeringsprogramma geplaatst die ook in de
aankomende jaren inspirerend zullen werken voor
projecten die bijdragen aan een erfgoedinclusieve
uitvoeringspraktijk.

CATEGORIE

Geconcludeerd kan worden dat er naast deze zes
projecten nog één project is die direct bijdraagt aan de
ambities van de Erfgoed Deal maar die nu vanwege het
tekort aan middelen niet kan worden uitgekeerd
(Erfgoed Sterren). Daarnaast is er nog een zestal
projecten waar we in meer of mindere mate kansen zien
om op een later moment in aanmerking te komen voor
een bijdrage. In bijgevoegde tabel is dit inzichtelijk
gemaakt. De plek in de kolom is op basis van de
beoordeling. Drie projecten zijn afgewezen omdat zij
onvoldoende aansluiten bij de ambities van de Erfgoed
Deal.
We krijgen vele verzoeken tot gesprek en we zien
ontzettend veel partijen met mooie initiatieven en goede
projecten. Dat betekent dat het programma en de

MOTIVERING

ambities die daaraan ten grondslag liggen aanslaan bij
provincies en gemeenten. Dat merkt het
programmabureau ook: er zijn meer indieningen dan
verwacht. De verwachting is dat de beschikbare
middelen voor het programma tot en met 2022
ruimschoots bedeeld kunnen worden.
Projecten die in de categorie positieve beoordeling
onvoldoende middelen of de categorie voor verbetering
zijn opgenomen kunnen de volgende ronde opnieuw hun
project aanmelden bij het programmabureau van de
Erfgoed Deal. De positie in dit uitvoeringsprogramma
biedt geen garanties voor de toekomst. In elk
uitvoeringsprogramma worden opnieuw de projecten
beoordeeld ten opzichte van elkaar en bekeken aan de
hand van het afwegingskader.

PROJECTNAAM

BEDRAGEN (EXCL. MATCHING)

POSITIEVE BEOORDELING
TOEKENNING

Deze projecten zijn positief beoordeeld en
ontvangen een bijdrage voor het project

KLIMAATBESTENDIGE KBL
FORTEILAND PAMPUS
WATERMOLENLANDSCHAP
WADDENKUST K(L)EIGOED
MEESTER VAN DER HEIJDENGROEVE
KUSTEN VAN HET IJSSELMEER

€ 653.000
€ 560.000
€ 610.000
€ 464.963
€ 327.910
€ 245.000

POSITIEVE BEOORDELING
ONVOLDOENDE MIDDELEN

Deze projecten zijn positief beoordeeld en
dragen bij aan de doelen van de Erfgoed
Deal. De projecten hebben matching. Ze
vallen af omdat er onvoldoende middelen
beschikbaar zijn.

ERFGOED STERREN

€ 186.000

BLEKEN VAN LOSSER
NIEUW DRASSIG LAND
LEERSTOEL

€ 612.000
€ 752.346
€ 369.000

VOOR VERBETERING

Deze projecten vallen deze ronde af voor de
Erfgoed Deal omdat bijvoorbeeld de
aanvraag niet compleet is, de matching niet
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gereed is of omdat er nog meer gesprek
nodig is. Deze projecten kunnen in de
toekomst een positieve bijdrage hebben en
worden uitgenodigd om met het
programmabureau verder in gesprek te gaan.

SCHOOLGEBOUWEN NIEUWEGEIN
BOSSCHE STADSDELTA
NOORDOOSTPOLDER

€ 555.898
€ 500.000
€ 661.000

AFGEWEZEN

Deze projecten vallen af voor de Erfgoed Deal
omdat ze onvoldoende bijdragen aan de
gestelde ambities.

AFGEWEZEN PROJECT 1
AFGEWEZEN PROJECT 2
AFGEWEZEN PROJECT 3

€ 266.000
€ 427.500
€ 941.000

THEMA

PROJECTNAAM

PROVINCIE

KLIMAAT

HOORNWERK GREBBEDIJK
ZITTERD CLIMATE PROOF
LANDGOEDEREN KBL
WATERMOLENLANDSCHAP

UTRECHT
LIMBURG
UTRECHT/ZUID-HOLLAND/GELDERLAND
NOORD-BRABANT

DUURZAAMHEID

AMSTERDAM WETLANDS
FORTEILAND PAMPUS
MEESTER VAN DER HEIJDENGROEVE

NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLAND
ZEELAND

STEDELIJKE GROEI & KRIMP

STADSPARK WEERT
WADDENKUST K(L)EIGOED

LIMBURG
FRIESLAND

KENNIS & DIALOOG

EEN NIEUWE TIJD
WIJKAANPAK DE PAS

GELDERLAND
GELDERLAND

OMGEVINGSVISIES

KUSTEN VAN HET IJSSELMEER

FLEVOLAND/OVERIJSSEL/NOORDHOLLAND/FRIESLAND
GELDERLAND/ZUID-HOLLAND/DRENTHE

VONDST

De tabel hiernaast geeft de regionale spreiding van het
portfolio van de Erfgoed Deal weer en behelst alle
projecten uit de eerste en tweede ronde.
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REGIONALE
SPREIDING

Totale spreidingskaart
van de projecten in het
portfolio van de Erfgoed
Deal. Blauw zijn de
tweede ronde projecten
uit dit
uitvoeringsprogramma.
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FINANCIEEL OVERZICHT DECENTRALISATIE-UITKERINGEN (DU)
Uitvoeringsprogramma 2 e ronde
PROJECTNAAM
Forteiland Pampus
Waddenkust K(l)eigoed
Meester van Heijdengroeve
Kusten van het IJsselmeer
Watermolenlandschap
Klimaatbestendige KBL

ONTVANGER
Provincie Noord-Holland
Provincie Fryslân
Provincie Zeeland
Provincie Flevoland
Provincie Noord-Brabant
Provincie Utrecht
Storting btw-compensatiefonds
gemeente en provincie
TOTAAL
BUDGET
VERSCHIL

DECENTRALISATIE-UITKERING
€ 560.000
€ 450.000
€ 271.000
€ 193.550
€ 610.000
€ 515.870
€ 261.000
€ 2.862.000
€ 2.744.000
€ 118.000

Totaal bijdrage vanuit het Rijk Erfgoed Deal
UITVOERINGSPROGRAMMA
Uitvoeringsprogramma 1e ronde
Uitvoeringsprogramma 2e ronde
TOTAAL 1e en 2e ronde

RIJKSBIJDRAGE
€ 4.018.000
€ 2.862.000
€ 6.880.000

In het uitvoeringsprogramma worden de bedragen
genoemd inclusief matching en de voorgestelde
decentralisatie-uitkering (DU). Het totaal is de
investering die bijdraagt aan het erfgoedinclusief maken
van de opgave. In de bovenstaande tabel vindt u de
bedragen die door het Rijk aan de gemeente of provincie
worden uitgekeerd.

In het uitvoeringsprogramma van de 1e ronde is een
totale investering van 3.702.500 euro opgenomen en
een restant van 797.500 euro (0,8 miljoen). Hier was nog
geen rekening gehouden met de afronding van
interdepartementale overboekingen en met storting in
het btw-compensatiefonds. In totaal is 315.000 euro
gestort in het btw-compensatiefonds. In de
e
voorbereiding van de 2 ronde is rekening gehouden met

btw door steeds te vragen naar bedragen inclusief btw
en de compensabele btw uit te splitsen. Uiteindelijk is
482.000 euro restant minus 238.000 APK van de 1e ronde
meegenomen naar de 2e ronde. Het restant van 244.000
euro bovenop de 2.500.000 euro komt uit op 2.744.000
euro beschikbaar voor de 2e ronde. Het verschil van
118.000 euro wordt gehaald uit de middelen van de
volgende rondes.
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CONSTATERINGEN EN HOE VERDER
Constateringen
Het programma is nu iets langer dan een jaar onderweg.
We zien dat het programmabureau inzet op een
laagdrempelige manier om het gesprek aan te gaan met
toekomstige projecten. Deze inspanningen hebben deze
ronde geleid tot 16 projecten die zijn ingediend voor het
tweede uitvoeringprogramma. Dat is gezien de
beschikbare middelen aan de hoge kant, waardoor de
vraag komt of er op alle projecten ingezet zou moeten
worden. Tegelijkertijd brengen deze gesprekken veel, in
sommige gevallen is het een voorbereiding op een
volgende ronde, een mogelijkheid om kennis te delen of
projecten inhoudelijk verder te helpen of aan een
bestaand netwerk te verbinden. Het programmabureau
krijgt de opdracht scherp in de gaten te houden of de
hoeveelheid projecten voor de huidige bemensing van
het bureau behapbaar is en blijft. We zien wel dat het
grote aantal pitches en de vele bezoeken en
beoordelingen van de projecten veel vraagt van de
werknemers van het programma. Dit is een constant
punt van aandacht. Eerste gesprekken zullen daarom, los
van het huidige beleid omtrent het coronavirus, altijd
digitaal plaatsvinden. Pas na doorgronding van het
project en een mogelijke kansrijkheid voor een volgend
uitvoeringsprogramma worden bezoeken op locatie

ingepland. Dit is en blijft voor iedereen een zoektocht die
nauwlettend in de gaten gehouden wordt.
Ondanks dat het deze ronde niet gelukt is om alle
positief beoordeelde projecten een bijdrage uit te keren
is de constatering dat initiatiefnemers het gesprek over
het erfgoedinclusief maken van de opgaven als heel
waardevol ervaren.
Binnen dit uitvoeringsprogramma wordt 118.000 euro
overschreden. De stuurgroep heeft hier een positief
besluit over genomen. Dit bedrag wordt overgeheveld
uit de middelen voor 2021 die daarmee iets naar
beneden worden bijgesteld.

Hoe verder?
Een van de uitgangspunten van het programma is
samenwerking en leren. Alle projecten ontvangen
daarom in oktober van het programmabureau een
digitale uitnodiging voor een kick-off bijeenkomst. In
deze bijeenkomsten worden de aanzetten tot de
bijdragen voor de leeromgeving verder afgerond en
uitgewerkt.
De projecten die in het uitvoeringsprogramma tweede
ronde zijn geplaatst komen met elkaar in een intervisie
programma. Hier is van elkaar leren het uitgangspunt.

Dit is allemaal uitgewerkt in het werkplan van het
programmabureau en te vinden op www.erfgoeddeal.nl.
Op de website zijn ook goede voorbeelden van intervisie
te vinden met de mensen achter de projecten uit de
eerste ronde van de Erfgoed Deal.
De decentralisatie-uitkeringen worden meegenomen in
de decembercirculaire van 2020 en naar de provincies
overgemaakt.
Het programmabureau werkt verder aan een publicatie
van deze projecten. Dat doen we in het tijdschrift DEAL!
Erfgoed als vaste waarde voor de toekomst. Het tweede
tijdschrift zal in het voorjaar van 2021 verschijnen en net
als de eerste uitgave projecten van de Erfgoed Deal in de
etalage zetten.
In december 2020 wordt het jaarverslag gepubliceerd op
de website. Hierin worden verdere aanbevelingen voor
2021 gedaan.
Er volgen na dit uitvoeringsprogramma nog vier
uitvoeringsprogramma’s (en vier indienronden). De
looptijd van de Erfgoed Deal is drie jaar en eindigt eind
2022. De werkwijze van het programma en overige
informatie over het afwegingskader, aanvragen en
contact is te vinden op onze website
www.erfgoeddeal.nl.
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BIJLAGE OVERZICHT INDIENINGEN 2 E RONDE

PROJECTNAAM
KLIMAATBESTENDIGE KBL
FORTEILAND PAMPUS
WATERMOLENLANDSCHAP
WADDENKUST K(L)EIGOED
MEESTER VAN DER HEIJDENGROEVE
KUSTEN VAN HET IJSSELMEER
BLEKEN VAN LOSSER
NIEUW DRASSIG LAND
ERFGOED STERREN
LEERSTOEL
TOEKOMST SCHOOLGEBOUWEN NIEUWEGEIN
BOSSCHE STADSDELTA
NOORDOOSTPOLDER
AFGEWEZEN PROJECT 1
AFGEWEZEN PROJECT 2
AFGEWEZEN PROJECT 3
TOTAAL

GEVRAAGDE RIJKSBIJDRAGE
€
779.900
€
560.000
€
875.000
€
464.963
€
327.910
€
245.000
€
612.000
€
752.346
€
186.000
€
369.000
€
555.898
€
500.000
€
661.000
€
266.000
€
427.500
€
941.000
€
8.523.517

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

MATCHING
965.100
620.000
746.000
516.538
363.000
270.000
677.000
831.540
206.000
330.000
614.414

€
€
€
€
€

731.000
1.352.000
500.000
1.160.000
9.882.592

TOTAAL INDIENING
€
1.745.000
€
1.180.000
€
1.621.000
€
981.500
€
690.910
€
515.000
€
1.289.000
€
1.583.886
€
392.000
€
699.000
€
1.170.312
€
500.000
€
1.392.000
€
1.618.000
€
927.500
€
2.101.000
€ 18.406.108
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