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INLEIDING

Voor u ligt het derde uitvoeringsprogramma van de 
Erfgoed Deal. Na twee succesvolle rondes, waarbij we in 
de tweede ronde te maken hadden met een grote 
overvraag, is wederom ingezet op een succesvolle 
nieuwe ronde waarin we het portfolio van de Erfgoed 
Deal aanvullen met inspirerende projecten. 
 
Ten tijde van de bekendmaking van dit 
uitvoeringsprogramma werken we inmiddels bijna een 
jaar met de maatregelen die noodzakelijk zijn om de 
coronacrisis te bestrijden. Met uitzondering van een 
korte tussenstop in de zomer is het voor het 
programmabureau niet mogelijk geweest om projecten 
op locatie te bezoeken. Alle gesprekken voor deze ronde 
hebben dan ook online plaatsgevonden en het 
programmabureau en de initiatiefnemers hebben 
volledig digitaal samengewerkt. 
 
Voorafgaand aan deze indieningsronde organiseerde het 
programmabureau wederom een informatiewebinar 
voor geïnteresseerde initiatiefnemers, dit keer met ruim 
50 deelnemers. Tijdens twee daaropvolgende pitchdagen 
in januari presenteerden 13 projecten zich in online 
sessies. Daarbij bleek dat het digitaal pitchen een 
enorme vlucht heeft genomen. Prachtige dronebeelden 
en films werden voorgeschoteld, waardoor het 
programmabureau toch werd meegenomen naar locaties 
die niet bezocht konden worden.  
 
Na de pitch ontvingen de initiatiefnemers aanbevelingen 
van het programmabureau om zo tot een heldere 
indiening te komen. Uiteindelijk hebben 12 projecten op 
25 januari hun project ingediend. Op basis van deze 
projecten is dit uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin 
zeven projecten aan het portfolio van de Erfgoed Deal 

worden toegevoegd. De projecten in het 
uitvoeringsprogramma dragen alle op hun eigen manier 
bij aan de doelen en ambities van de Erfgoed Deal. Het 
budget voor deze ronde was toereikend voor alle 
projecten met een positieve beoordeling. Dat is mede 
veroorzaakt door de korte aanlooptijd van deze 
projectronde, immers de vorige ronde is pas afgelopen 
najaar afgerond. De verwachting is dat in het volgende 
najaar, bij de volgende ronde in 2021 de animo vanuit 
initiatiefnemers weer erg groot zal zijn.  
 
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 ontbreken. Zo wordt maximaal 
bijgedragen aan de doelen en ambities van de Erfgoed 
Deal. De conclusies uit deze ronde worden weer 
meegenomen in de volgende rondes.  
 
We hebben de beschikbare middelen voor 2021 in 
tweeën gesplitst. We zullen deze ronde iets over de helft 
uitkomen. Achtergrond daarvan is dat we gekozen 
hebben voor drie projecten klimaat deze ronde, 
waaronder een project in de provincie Groningen.  Er 
blijven nog voldoende middelen over voor de vierde 
ronde in 2021.   
 
Als laatste nog uw aandacht voor het volgende: rondom 
duurzaamheid constateren we nog een hiaat in het 
portfolio. Met name in het gebied van landschappelijke 
inpassing van bijvoorbeeld zonneweiden of windmolens. 
Gezien de snelle ontwikkelingen binnen de Regionale 

Energiestrategie (RES), zouden we een project vanuit één 
of meerdere RES-en verwelkomen in ons programma.  
Het programmabureau gaat actiever de aankomende 
maanden hierop inzetten. Dat kunt u zien als één 
uitnodiging!  
 
Michiel Scheffer 
Voorzitter Stuurgroep Erfgoed Deal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOELICHTING & LEESWIJZER 

Voor de 3e ronde van de Erfgoed Deal hebben 13 
projecten in januari 2021 een pitch gegeven en zijn er 12 
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 en 2e ronde van de Erfgoed Deal 
in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, zodat 
binnen de Erfgoed Deal een evenwichtige portfolio 
wordt opgebouwd. Deze keuzes zijn gemotiveerd en te 
vinden onder argumentatie en motivatie die worden 
gevolgd door een conclusie.  

Hieronder staan in een tabel de projecten die voor het 
3e uitvoeringsprogramma zijn ingediend per thema 
aangegeven/gerangschikt.  

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).  

Voor 2021 is vanuit het Rijk voor projecten  
€ 6.764.000 beschikbaar, hierbij is rekening 
gehouden met de overschrijding in de 2e 
ronde 2020 van € 118.000. Dit budget wordt 
verdeeld over twee rondes, voor deze ronde 
gebruiken we € 3.691.656. Dat betekent dat 
er voor de najaarsronde in 2021 nog  
€ 3.072.344 uit te keren is.   

 

CATEGORIE MOTIVERING 
  

POSITIEVE BEOORDELING 
TOEKENNING 

 

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

  
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.  

  

KLIMAAT DUURZAAMHEID GROEI & KRIMP KENNIS & DIALOOG OMGEVINGSVISIES 
     

NIEUWE WATERWERKEN 
ZOUTKAMP 

MOLENAARSERF HEMMES SCHOLEN NIEUWEGEIN BUITENGEWONE LEERSTOEL  

     
BEKEN EN BLEKEN VAN LOSSER DU MOMENTS DES MONUMENTS STINSPARK ZWOLLE ERFGOED STERREN  

     
NIEUW DRASSIG LAND AFGEWEZEN PROJECT KELFKENSBOS    

     
 AFGEWEZEN PROJECT     
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

NIEUWE WATERWERKEN 
ZOUTKAMP 

 
KLIMAAT 

 
Totale kosten project: 

€ 32.031.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 4.623.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage (47,5%): 

€ 690.000  
 

Matching: 
€ 1.000.000 

 
Overheden die matchen: 

Provincie Groningen (indiener) 
Waterschap Noorderzijlvest 

Gemeente Het Hogeland 
 

Overige partners die bijdragen: 
Waddenfonds (aanvraag wordt 

opgesteld), Nationaal Programma 
Groningen  

 
Planning: 

2021 
 

 
Om de waterveiligheid in Noord-Groningen voor de toekomst te 
borgen dient in Zoutkamp de capaciteit van een gemaal te worden 
vergroot en de kades in het dorp te worden verhoogd. In overleg 
met de inwoners van Zoutkamp kiest het verantwoordelijke 
Waterschap Noorderzijlvest ervoor dit via een integrale 
gebiedsopgave aan te pakken, waarbij erfgoed het leidende 
principe is.  
 
Logischer plek voor het nieuwe gemaal 
Concreet betekent dit het volgende: de in retrospectief verkeerde 
keuzes die gemaakt zijn bij de bouw van het huidige gemaal H.D. 
Louwes en de aanleg van de regionale waterkering door het dorp 
worden ongedaan gemaakt. Voor het nieuwe gemaal wordt een 
logischer plek gekozen, te weten in de eind jaren ’60 vervallen 
waterkering, die gelijktijdig in ere wordt hersteld. Daarmee 
voorkomt men dat de huidige waterkering door het dorp zo’n 80 cm 
moet worden verhoogd, met alle ruimtelijke implicaties die daarbij 
horen.  
 
‘Het dorp weer achter de dijk’ 
Tenslotte is het voornemen om de huidige rijksmonumentale 
Hunsingosluis te restaureren (niet met Erfgoed Deal middelen) en 
om te bouwen van spui- naar schutsluis. Door de integrale aanpak, 
kan het Waterschap ook enkele andere kleinere ingrepen 
meekoppelen, waaronder het herstel van de aanwezige 
Muraltmuurtjes op de waterkering. 
 
Na uitvoering zijn de leefbaarheid en de toeristisch-recreatieve 
aantrekkingskracht van Zoutkamp flink verhoogd en ‘ligt het dorp 
weer achter de dijk’, een lang gekoesterde wens van de 
Zoutkampers. 

 
De gebiedsopgave is goed uitgewerkt in dit projectplan en de rol die het erfgoed speelt bij de 
oplossing is goed doordacht.  
 
Het aanvankelijke plan om alleen een nieuw gemaal te bouwen, ondervond veel weerstand bij 
de Zoutkampers. Op aanwijzing van de bewoners is toen een erfgoedinclusieve variant 
ontwikkeld, waar alle partijen heel enthousiast over zijn. Deze houdt niet alleen rekening met 
het aanwezige erfgoed, het laat dit zelfs leidend zijn bij de gemaakte keuzes. Daarmee is het bij 
uitstek een voorbeeld van hoe erfgoed een sturende en verbindende bijdrage kan leveren bij de 
grote transitieopgaven waar dit deel van Groningen voor staat. Niet alleen het dorp Zoutkamp, 
maar heel Noord-Groningen is gebaat bij uitvoering van dit project. 
 
Door erfgoed nadrukkelijk te betrekken in het plan, ontstond zowel draagvlak op alle niveaus 
als de bereidheid om samen te werken. Bewoners worden meegenomen bij het opstellen van 
plannen en de ontwerpen, waardoor er maatschappelijke meerwaarde ontstaat voor de 
waterveiligheid, erfgoed, economie (leefbaarheid én toerisme). 
 
Het project kan een voorbeeld zijn voor andere delen van ons land waar waterschappen voor 
een transitie staan die aanvankelijk alleen water en klimaat betreffen, maar waar door ook 
erfgoed mee te nemen in de opgave, een brug wordt geslagen naar andere opgaven en andere 
partijen.  
 
Rondom de leeromgeving zijn goede voorstellen ontwikkeld voor kennisdeling binnen de 
waterwereld en met andere erfgoed dealprojecten. Programmabureau en het project zullen 
blijvend in gesprek zijn voor de verdere samenwerking binnen de leeromgeving.  
 
Ten slotte een oproep om te onderzoeken of het gemaal H.D. Louwes als voorbeeld van een 
Post 65 bouwwerk op enigerlei wijze een nieuwe functie kan krijgen (geen onderdeel van de 
Erfgoed Deal). 
 
 
 
 
 
BESLUIT STUURGROEP: 
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 690.000  
(waarvan € 570.248 decentralisatie-uitkering en € 119.752 btw-compensatiefonds) 
 
 
 

  



 

 
 

 
 

Beken & Bleken van Losser 

 

 



 

 
 

 

PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

BEKEN & BLEKEN VAN 
LOSSER 

 
KLIMAAT 

 
 

Totale kosten project: 
€ 11.416.350 

 
Kosten erfgoedinclusief maken: 

€ 1.403.600 
 

Gevraagde rijksbijdrage (47,5%): 
€ 666.710  

 
Matching: 
€ 736.890 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Losser (indiener) 
Provincie Overijssel 

 
Overige partners die bijdragen: 

Waterschap Vechtstromen 
Johma 

Deltafonds Zoetwater Oost Ned. 
 

Planning: 
2021 

 
In het projectplan ‘Beken & Bleken van Losser’ wordt het erfgoed van het 
dorp Losser, van het aangrenzende landschap en van de mensen die er 
wonen en hebben gewoond, ingezet ten behoeve van actuele klimaat- en 
duurzaamheidsopgaven. Tegelijkertijd worden de deels verloren gegane 
verbindingen tussen de dorpskern en het Dinkeldal hersteld. 
 
Samenspel van stuwwal en meanderende rivier 
Het Twentse dorp Losser maakt onderdeel uit van een karakteristiek 
landschap met een bijzondere geologie, dat gevormd is door een samenspel 
van de stuwwal en het meanderende riviertje de Dinkel. De laatste jaren 
heeft dit beekdal te maken met droogteproblematiek én wateroverlast.  
 
Stepping stones 
‘Beken & Bleken van Losser’ volgt vanaf het centrum van Losser naar de 
Dinkel de loop van de (deels ondergrondse) beken die door het dorp en het 
buitengebied stromen. Een aantal historische plekken in Losser en 
buitengebied vormen ‘stepping stones’ langs deze stroom.  
Eén van de meest opvallende plekken is rijksmonument de Dorpsbleek; zowel 
materieel als immaterieel erfgoed van de textielhuisnijverheid. 
Onderdeel van het plan is deze bleek met behulp van extra gezuiverd effluent 
(gezuiverd afvalwater) in droge perioden weer watervoerend te maken. 
Tegelijkertijd wordt de karakteristieke landschapsinrichting van de 
Dorpsbleek versterkt.  De andere ‘stepping stones’ bestaan uit het 
heringerichte parochiepark naast de kerk, beekherstel in de dorpskern zelf − 
inclusief een door lokale bedrijven en ondernemers geïnitieerd 
waterkunstwerk - en herstel van drassig cultuurlandschap aan de rand van 
het dorp. Tot slot maken de twee in het buitengebied van Losser gelegen 
bleken ook deel uit van het plan. Langs deze plekken wordt voor een breed, 
(toeristisch) publiek een educatieve themaroute ontwikkeld over 
landschappelijk erfgoed, textielgeschiedenis en klimaatmaatregelen.  
 
Leeromgeving 
Voor de leeromgeving beschrijft het projectplan naast eigen kennis en 
expertise gebruik te maken van netwerken en kennisinstellingen als 
Universiteit Twente, RUG (onderzoek Harm Smeenge), Hogeschool Saxion en 
kunstacademie AKI/ArtEZ. In samenwerking met het Textiel Festival Twente 
zullen dit jaar excursies en lezingen worden georganiseerd voor verschillende 
doelgroepen: van experts tot overheden en het brede publiek. 

 
Het project is voor de tweede keer ingediend. De verbeterpunten uit de vorige ronde 
betroffen een nadere uitwerking van de relatie tussen het Centrumplan van de 
gemeente en de grotere herinrichtingsplannen van het Dinkeldal van Waterschap 
Vechtstromen. Ook kon de leeromgeving nog wat meer geconcretiseerd worden. De 
gemeente heeft dit heel goed opgepakt.  
 
De betrokkenheid van het waterschap is verduidelijkt, zowel inhoudelijk als financieel. 
De plannen van de gemeente sluiten aan bij de klimaatdoelen van regionale en 
provinciale visies. Ter ondersteuning draagt het Waterschap Vechtstromen 75.000 
euro bij aan de herinrichting van de Dorpsbeek. Ook de invulling van de leeromgeving 
is aangescherpt door samenwerking te zoeken met het Textielfestival Twente en het 
onderzoek van Harm Smeenge (Bosgroep/Universiteit Groningen) en hem actief te 
betrekken bij de uitvoering van de plannen. 
 
Met dit project verknoopt de gemeente Losser op een goed 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. Het project laat 
zien hoe nieuwe technologieën (riothermie, aquathermie, meervoudig gebruik 
effluent) en oude erfgoedstructuren heel goed samen kunnen gaan om klimaat- en 
duurzaamheidsdoelen te realiseren.  
 
De gemeente Losser zet een ambitieus project neer. Dit blijkt ook uit de matching; de 
gemeente investeert fors in het erfgoedinclusief maken. Positief is de samenwerking 
tussen gemeente, waterschap, lokale belangengroepen en verenigingen als de 
Historische Kring Losser en de Monumentenraad. De gemeente neemt actief het 
voortouw in de kennisdeling. Door de kleinschaligheid van het gebied zijn theorie en 
praktijk goed te koppelen in ‘living labs’. De manier waarop in Losser gebruik wordt 
gemaakt van de landschappelijk-geologische setting en de regionale en lokale 
identiteit zijn inspirerend en leerzaam voor onder andere gemeenten in de regio en 
andere waterschappen in ons land. 
 
 
 
 
 

BESLUIT STUURGROEP:  
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 666.710  

(waarvan € 556.540 decentralisatie-uitkering en € 110.170 btw-compensatiefonds) 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

NIEUW DRASSIG LAND 
 

KLIMAAT 
 
 

Totale kosten project: 
€ 7.970.674  

 
Kosten erfgoedinclusief maken: 

€ 1.586.174 
 

Gevraagde rijksbijdrage (47,5%): 
€ 753.432  

 
Matching: 
€ 832.742 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente voorst (indiener) 
Provincie Gelderland  

Waterschap Vallei en Veluwe  
 

 
Planning: 

2021 

 
Het gebied Terwolde-Nijbroek 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 komende decennia moeten 
door klimaatverandering ingrepen worden gedaan in beide delen van het 
ensemble. Dit project is voor de tweede maal ingediend. In de vorige (2e) ronde 
kreeg het project als besluit ‘voor verbetering’ mee.   
 
Een klimaatrobuust geheel 
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. Voorts kent de polder een bijzondere omdijking en staan er 
veel bosjes in. Dit wordt sinds 1921 (mede) bemalen door het gemaal bij Terwolde. 
Aanvankelijk een stoomgemaal, sinds 1951 het naastgelegen elektrische gemaal 
Baron van der Feltz, gebouwd in Delftse Schoolstijl. Herbestemming van dit gemaal 
is de motor van een bredere gebiedsontwikkeling waarin het gemaal en ingrepen in 
het polderlandschap samen een klimaatrobuust geheel vormen.  
 
Klimaatadaptatie  
Het gemaal moet een grotere uitmaalcapaciteit krijgen én het moet kunnen 
inmalen. Het waterschap kiest er heel bewust voor om dit te realiseren in het oude 
gebouw. Wel is er een uitbouw noodzakelijk. Deze keuze vergt een extra 
investering. Tevens kan dan het thans leegstaande stoomgemaal een nieuwe 
functie krijgen in de vorm van een publiek toegankelijke herbestemming. 
Voorts moet ook de polder Nijbroek klimaatadaptief worden gemaakt, want zoals 
de polder er nu bij ligt, is deze onvoldoende in staat de klimaatveranderingen op te 
vangen. Het gaat onder andere om twee kilometer natuurvriendelijke oevers 
(‘klimaatmantels’) op Nijbroekse wijze en aanleg van ‘klimaatbosjes op basis van 
oude rabatstructuur: dit houdt water vast en versterkt het landschap. Ook worden 
stuwen rondom de polder aangepast om meer water te kunnen bergen, en worden 
bruggen hersteld.  
 
Samenwerking in de (leer)omgeving 
Alle plannen worden in nauwe samenwerking met de bewoners opgesteld door 
gemeente, waterschap en bureau Open Kaart, gespecialiseerd in co-creatie en 
ontwerp. ‘Hartslag’ van de planuitwerking vormen vier ateliers gepland in eerste 
helft 2021. Bovengenoemde groepen krijgen ook een rol in de leeromgeving: in 
samenwerking met de netwerken van de Gemalenstichting, SToWA, P10/22 
grootste Plattelandsgemeenten en de Unie van Waterschappen zijn voorstellen 
gedaan voor concrete kennisdelingsacties. 

 
Dit projectplan is voor de tweede keer ingediend. Aan de verbeterpunten uit de 
vorige ronde -betere uitwerking van de leeromgeving en zoeken naar 
samenwerking met landelijke organisaties- is in het nieuwe voorstel 
ruimschoots voldaan. Er is goed nagedacht over hoe kennisdeling handen en 
voeten moet krijgen, waarbij regionale en landelijke partijen betrokken worden. 
De educatieve waarde van het project is flink vergroot. De toegevoegde 
infographic van de leeromgeving is krachtig en geeft in één oogopslag het hoe 
en waarom aan.  
 
Dit project toont bij uitstek aan hoe gedachtevorming gedurende de 
aanvraagprocedure wijzigt. Was aanvankelijk het voornemen om het gemaal te 
slopen en nieuwbouw te plegen, gaandeweg raakte het waterschap ervan 
overtuigd dat het gemaalensemble erfgoedkwaliteit heeft. Van sloop is geen 
sprake meer. Het opschalen van gemaal tot polder is een compliment waard en 
heeft veel opgeleverd.  
 
Het project voldoet aan de ambities en uitgangspunten van de Erfgoed Deal. 
Het laat goed zien wat erfgoedinclusieve klimaatadaptatie in de praktijk 
betekent voor de waterstaatkundige inrichting van een waardevolle polder, die 
hiermee de ‘eigen broek kan ophouden’. Onder meer door gebruik te maken 
van de cultuurhistorische structuur van de polder ontstaat een andere dan 
gebruikelijke agrarische wijze van omgang met het peilbeheer. 
 
Na uitvoering van het project is verbetering bereikt van ruimtelijke kwaliteit op 
het gebied van landschap, biodiversiteit en boerenerven, zo is de verwachting. 
Op deze manier gaan renovatie/restauratie van het gemaal én ingrepen in de 
polder goed samen.  
 
Het project wordt daarmee een voorbeeld voor meer oude polders waar 
klimaatmaatregelen genomen moeten worden, en kan zodoende in de etalage 
gezet worden als KLIMAP-project (klimaatadaptatie in de praktijk) - een lokale 
uitwerking van het nationale Deltaprogramma.  
 
Tenslotte maakt de betrokkenheid van de bewoners via co-creatie het project 
interessant als voorbeeld van participatie in een landelijk gebiedsproces, 
waarbij erfgoed de verbinder is en een dubbelrol vervult. 
 

BESLUIT STUURGROEP:  
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 753.432  

(waarvan € 732.983 decentralisatie-uitkering en € 20.449 btw 
compensatiefonds) 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

SCHOLEN NIEUWEGEIN 
 

STEDELIJKE GROEI & KRIMP 
 
 

Totale kosten project: 
€ 1.170.000 

 
Kosten erfgoedinclusief maken: 

€ 1.170.000 
 

Gevraagde rijksbijdrage (47,5%): 
€ 556.000  

 
Matching: 
 € 614.000 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Nieuwegein (indiener) 
 

 
Planning: 

2021 

 
Het projectplan ‘Schoolgebouwen Nieuwegein’ bestaat uit twee delen. Deel 
één is een inventarisatie van scholen en schoolcomplexen in de gemeente, 
met daarbij een uitwerking voor drie scholen waarbij behoud van het 
oorspronkelijke gebouw uitgangspunt is. Deel twee is een programma 
waarbij de ruimtelijke, maatschappelijke, culturele en historische context 
van de scholen in Nieuwegein wordt uitgelicht. 
 
Slopen of duurzame transformatie? 
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. 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. Tegelijk ontstond het besef 
van de waarde van deze bijzondere categorie Post 65 scholen. Daarom nu dit 
tweeledige plan.  
 
Drie ontwerpen per school 
De uitwerking van het onderzoek wordt in ieder geval gedaan voor scholen in 
de wijken Doorslag-Noord en Batau-Noord. Per school zullen drie 
doorgerekende ontwerpen gemaakt worden, die als basis kunnen dienen 
voor het vervolgtraject. Uit deze ontwerpen moet blijken of de scholen 
getransformeerd kunnen worden naar scholen die voldoen aan de eisen en 
gebruikerswensen van de huidige tijd. 
  
Betekenis van de scholen 
Het programma waarin de ruimtelijke, culturele en historische betekenis van 
de scholen wordt uitgelicht, richt zich zowel op een breed publiek in 
Nieuwegein en daarbuiten, als op professionals die betrokken zijn bij 
vergelijkbare opgaven.  
 
Kruisbestuiving 
Voor wat betreft de leeromgeving wordt ingezet op een breed netwerk van 
partijen zoals het Kenniscentrum ruimte OK. Daarnaast beschrijft het plan de 
oprichting van  een ambtelijke werkgroep met deskundigen van diverse 
gemeenten die in dit vakgebied bezig zijn, om zo de kruisbestuiving tussen 
erfgoed en de toekomst van schoolgebouwen aan elkaar te koppelen. 

 
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, 
en heeft tegelijk 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 er wordt zelfs aangetoond dat deze aanpak goedkoper is dan sloop/nieuwbouw. 
Het project is daarmee erfgoedinclusief: het laat zien dat erfgoed bijdraagt aan de 
transitieopgaven van de gemeente.  
 
Het project maakt de gemeente ook bewust van de keuzes die ze kan maken in het 
slopen of transformeren van de schoolgebouwen. Veel groeikernen hebben met deze 
opgave te maken. Dit maakt het project opschaalbaar.  Het project draagt verder bij 
aan een aantrekkelijke stad en een sociale wijk, aan behoud van het erfgoed. Tegelijk 
is het een duurzaam project vanwege het beoogde behoud van de schoolgebouwen.  
 
De leeromgeving is goed doordacht. Er wordt slim gebruik gemaakt van bestaande 
netwerken en de ambtelijke werkgroep onder leiding van de gemeente Nieuwegein 
kan een grote verbindende factor zijn als het gaat om kennisdeling. Met die 
kennisdeling draagt het project bij aan een duurzame visieontwikkeling op erfgoed en 
gebiedsontwikkeling op een grote groep scholen, met name in groeikernen.  
Aan de aanbevelingen vanuit de vorige ronde is voldaan en de gesprekken geven 
vertrouwen voor een samenwerking in de toekomst. 
 

 
 
 

BESLUIT STUURGROEP: 
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 556.000 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

STINSPARK ZWOLLE 
 

STEDELIJKE GROEI & KRIMP 
 
 

Totale kosten project: 
€ 1.357.000 

 
Kosten erfgoedinclusief maken: 

€  912.661 
 

Gevraagde rijksbijdrage (47,5%): 
€  433.514 

 
Matching: 
 €  923.515 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Zwolle (indiener) 
Provincie Overijssel 

 
 

Planning: 
2021 

 
Het archeologische Rijksmonument het Stinspark, tegen nationaal 
landschap IJsseldelta, waar vroeger kasteel Voorst heeft gestaan, heeft 
een verhaal te vertellen, maar is nu een weinig inspirerend open 
grasveld. Vanuit de buurt komt nu dit initiatief voor een herinrichting. 
 
Vitaal en aantrekkelijk 
De stad Zwolle zal de komende jaren fors groeien, waardoor nieuwe 
woonwijken zullen ontstaan. Behoud van een vitale en aantrekkelijke 
stad, is de opgave waar de stad voor staat. De nieuwe woonwijken zullen 
verbinding moeten behouden met de oude binnenstad en het 
buitengebied. Bebouwing daarbij afgewisseld met een aantrekkelijke en 
gevarieerde groene openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen, 
verblijven en ontmoeten.  
 
Het kasteel, het park 
Op de plek van het huidige Stinspark, in het Noordwesten van de stad, 
stond vroeger kasteel Voorst - ook wel De Stins genoemd. Dit zijn 
bijzondere middeleeuwse woontorens. Het park ligt buiten de historische 
stad tegen het nationaal landschap IJsseldelta aan.   
 
Aantrekkelijk parkeiland 
De plek heeft een prachtig een verhaal te vertellen over de historie van de 
Stins ten opzichte van Zwolle. Zwolle was omringt met grote woontorens 
die de stad verdedigden. Vanuit de buurt is daarom het initiatief gekomen 
voor een erfgoedinclusief ontwerp met de burcht als inspiratie. Het 
Stinspark als aantrekkelijk parkeiland met veel groen, een gracht en een 
door kunstenaar ontworpen speelburcht. Een park met als functie verblijf- 
en recreatie. Niet alleen voor omringende bewoners en scholen, maar 
ook voor Zwollenaren die behoefte hebben aan meer bewegingsruimte.  
 
Historie en groen 
Veel groen en het verbreden van de watergang (gracht) zullen ook 
bijdragen de klimaatadapdatie; tegen de hittestress en zorgen voor 
wateropvang voor de stad. De structuur van wandel- fietsroutes in en om 
het park die in het plan opgenomen zijn verduidelijken de contouren van 
de burcht. De verbinding met de binnenstad en het buitengebied wordt 
sterker gemaakt door deze routes zo aantrekkelijk mogelijk te maken, 
door ze aan te sluiten op routes met historische- en groenstructuren, de 
‘stepping stones’ naar het buitengebied. 

 
Zwolle is een groeigemeente. De stad verwacht de aankomende jaren veel nieuwe 
inwoners. Naast nieuwbouwlocaties zal Zwolle ook aandacht moeten besteden aan 
aantrekkelijke openbare ruimte en aan lucht, licht en ruimte voor de nieuwe bewoners. 
Zeker in deze tijd is daar steeds meer behoefte aan. De trek naar buiten is enorm.  
 
Het projectplan ’Stinspark Zwolle’, het realiseren van een park waar erfgoed en klimaat 
samenkomen, laat een ambitie zien waar nieuwbouw, verstedelijking en een stadspark 
samenkomen in een goed ontwerp. Het project loopt al een aantal jaar. Eerdere 
ontwerpen konden niet rekenen op draagvlak onder de bewoners. Nu wel met de inzet 
van cultuurhistorie in het ontwerp. 
 
Het park verbindt straks het buitengebied, jonge woonwijken en een historische 
binnenstad. Het is een voorbeeld hoe om te gaan met een archeologische site (in situ 
behouden) en hoe de kracht van dit verhaal in te zetten om een aantrekkelijke groene 
zone in te richten. Daarnaast worden er goede maatregelen voor klimaatadaptatie 
gemaakt, door oude grachten te herstellen. Het landschapsontwerp is sterk geënt op de 
historie van Zwolle met zijn oude kastelen en burchten. Door de samenwerking met 
ANNO, het Zwolse stadsmuseum, kan dit breed verteld worden. Dit museum opent in 
2022 haar deuren.  
 
In het ontwerp wordt gekozen om goede verbindingen te maken tussen de verschillende 
gebieden waardoor wandel- en fietsroutes ontstaan. Het plan heeft draagvlak onder de 
bewoners.  Ze werken mee met de inrichting, er zijn initiatieven met mozaïekpaden en de 
wijken eromheen ademen het verhaal van de Stins. Veel ondernemers hebben hun zaak 
ernaar genoemd en ook in de straatnamen is de historie te vinden. Het is mooi dat dit 
park de wijk straks op deze manier meer betekenis geeft.  
 
De leeromgeving zit goed in elkaar. Vanuit de ontwerpers van het landschapsplan wordt 
ingezet op lezingen en meerdere publicaties in vakbladen. De gemeente zet zich in om 
het verhaal verder te brengen bij andere monumentengemeenten. Museum ANNO gaat 
het verhaal vertellen. In het park zelf komen verschillende uitingen en uitleg over het 
verhaal. Daarnaast worden er mogelijkheden gezien om via de archeoloog van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ok deze methode verder uit te dragen.   
 
 
 

BESLUIT STUURGROEP:  
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 433.514 

(waarvan € 358.276 decentralisatie-uitkering en € 75.238 btw-compensatiefonds) 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

BUITENGEWONE 
LEERSTOEL 

 
KENNIS & DIALOOG 

 
 

Totale kosten project: 
€ 1.160.000 

 
Kosten erfgoedinclusief maken: 

€ 1.160.000 
 

Gevraagde rijksbijdrage (47,5%): 
 € 406.000  

 
Matching: 
 € 754.000 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Westerveld (indiener) 
 

Overige partners die bijdragen: 
 

Planning: 
2020 

 
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. 
 
De rol van erfgoed bij maatschappelijke vraagstukken 
De leerstoel heeft als doel meer aandacht en kennis te genereren voor de rol 
die erfgoed kan vervullen in maatschappelijke, klimatologische, economische 
en ruimtelijke vraagstukken. 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?  
 
Living Labs 
De hoofdonderwerpen van de leerstoel zijn: klimaat (water), duurzaamheid 
(van gebouwen) en verstedelijking (krimp en agrarische vraagstukken). Er wordt 
gewerkt in Living Labs: een gebiedsgerichte benadering voor een concrete 
opgave, waarbij bewoners, stakeholders en landelijke experts vanuit hun 
directe belang betrokken zijn in de vorm van dialoog, participatie en 
activiteiten. Hierbij worden diverse partners van de leerstoel betrokken. Over 
de Living Labs worden colleges gegeven en wordt gepubliceerd.  
 
Leeromgeving 
Voor de leeromgeving beschrijft  het plan de mogelijkheid om projecten vanuit 
de Erfgoed Deal die aansluiten bij de onderzoeksthematiek van de leerstoel te 
koppelen. Onderdeel van de aanvraag is een afspraak om de 
onderzoekagenda’s met elkaar te verweven.  In het projectplan staat ook een 
jaarlijkse themabijeenkomst, waarin kennis wordt uitgewisseld tussen de 
academische en professionele erfgoedwereld.  Tussen de leeromgeving van de 
Erfgoed Deal, de Living Labs en de academische reflectie daarop. De Erfgoed 
Deal wordt op deze manier betrokken bij het bachelor- en masteronderwijs van 
de WUR. 
 

 
De gemeente Westerveld maakt zich al jaren hard voor deze leerstoel en heeft een 
groot aantal partners aan zich weten te binden en de leerstoel inhoudelijk sterk 
vormgegeven. Door middel van Living Labs worden deze verschillende partijen aan 
elkaar gekoppeld. De bijzondere leerstoel krijgt een plek aan de WUR. Deze 
universiteit heeft veel ontwerpkracht in huis. Uit de voorbereidende overleggen is 
gebleken dat er een waardevolle samenwerking ontstaat.  
 
De stuurgroep ziet de leerstoel als een 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 projectplan 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.  
 
Er is een hoogleraar met een sterke staat van dienst aan het initiatief verbonden. 
Het programmabureau heeft meerdere gesprekken gevoerd met deze hoogleraar 
en er is vertrouwen in een samenwerking. Aan alle voorwaarden voor verbetering 
naar aanleiding van het advies van de vorige ronde is voldaan. Het is een sterk 
project met veel draagvlak en draagkracht en derhalve geschikt voor het onderdeel 
kennis en dialoog van de Erfgoed Deal. 
 
   
 

BESLUIT STUURGROEP: 
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 406.000 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

ERFGOED STERREN  
 

KENNIS & DIALOOG 
 
 

Totale kosten project: 
€ 440.500 

 
Kosten erfgoedinclusief maken: 

€ 440.500 
 

Gevraagde rijksbijdrage (47,5%): 
€ 186.000  

 
Matching: 
€ 206.000 

 
Overheden die matchen: 

Provincie Overijssel (indiener) 
 

Overige partners die bijdragen: 
Het Oversticht      

Ter Steege                                          
 

Planning: 
2021 

 

 
‘Erfgoed Sterren’ is een initiatief van de provincie Overijssel in 
samenwerking met Het Oversticht. Het doel van de campagne is 
om mensen bewust te maken van de motor die erfgoed kan zijn 
voor maatschappelijke en ruimtelijke opgaven van de wereld van 
nu.  
 
Prijsvraag 
Het middel om dit te bereiken is de organisatie van een prijsvraag. 
Met hulp van mensen of organisaties die nu al goede voorbeelden 
laten zien van de sociaal-maatschappelijke betekenis van erfgoed – 
al bestaande Erfgoed Sterren - worden ondernemers, particulieren 
en organisaties gezocht met nieuwe ideeën. Dat gebeurt binnen vijf 
categorieën: Agro & Food, Sociale Kwaliteit, Human Capital, 
Duurzaamheid en Klimaatadaptatie Tijdens inspiratiesessies worden 
deelnemers begeleid door experts om zo hun ideeën te verbeteren. 
Daarnaast worden (kennis)partners gevraagd worden om op hun 
thema input te leveren. Uiteindelijk kiest een vakjury per categorie 
een winnaar. Dit is de nieuwe ‘Erfgoed Ster’. 
 
Nazorg  
Naast de prijsvraag is veel aandacht en budget gereserveerd voor de 
nazorg, met name om de winnaars bij te staan in hun 
ambassadeurschap. Het is de bedoeling dat hiermee de impact van 
de campagne op langere termijn wordt verstevigd. 
 
Leeromgeving 
Na afloop van het project verschijnt een inspiratieboekje met een 
film als handreiking voor partijen die een soortgelijk project willen 
beginnen. Aanvullend wordt een ‘opstartpakket’ voor provincies en 
erfgoedorganisaties gemaakt. 
 

 
Dit project is voor de tweede maal ingediend. In de vorige (2e) ronde kreeg het project als 
besluit ‘positieve beoordeling, maar onvoldoende middelen’ mee. ‘Erfgoed Sterren’ kreeg een 
net iets lagere prioritering dan een ander project uit de ondersteunende lijnen. Dit kwam met 
name doordat de stuurgroep (nog) niet geheel overtuigd was van de impact van de campagne 
op langere termijn en de nazorg die er voor nodig is om de nieuwe ‘Erfgoed Sterren’ in hun 
ambassadeurschap te ondersteunen.  
 
Beide punten zijn in de nieuwe aanvraag aangescherpt. Bij de aanmelding krijgen deelnemers 
nu expliciet de vraag om de voorbeeldwerking van hun idee te beschrijven en hoe zij invulling 
willen geven aan hun ambassadeursrol. Bij de selectie en jurering van deelnemers zal 
voorbeeldwerking meer gewicht krijgen. Ook in de nazorg zijn extra aandacht en middelen vrij 
gemaakt om de winnaars te ondersteunen in hun voorbeeldwerking. Zowel de organisator Het 
Oversticht als de provincie Overijssel dragen hier beiden een grotere verantwoordelijkheid 
voor.  
 
De stuurgroep onderschrijft ten volste de overtuiging van de initiatiefnemers dat erfgoed meer 
is dan alleen stenen behouden. Het gaat óók om de mensen achter het erfgoed en de potentie 
ervan 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 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 verder goed opschaalbaar. De beoogde doelgroep voor de leeromgeving is breed, 
en zal dus gericht en actief benaderd moeten worden. De provincie Overijssel geeft 
nadrukkelijk aan zich in te zetten om het gedachtegoed en de aanpak achter de campagne 
actief uit te dragen in interprovinciale netwerken. De stuurgroep acht deze actieve rol van de 
provincie als essentieel voor een effectieve bijdrage aan de leeromgeving van de Erfgoed Deal. 
 

 
 

BESLUIT STUURGROEP: 
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 186.000 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

MOLENAARSERF OP DE 
HEMMES 

 
DUURZAAMHEID 

 
 

Totale kosten project: 
 € 6.519.030 

 
Kosten erfgoedinclusief maken: 

 € 704.000 
 

Gevraagde rijksbijdrage (47,5%): 
€ 334.000  

 
Matching: 
€ 370.000 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Zaanstad  (indiener) 
 

Planning: 
NOG ONBEKEND 

 
In het ‘Plan Molenaarserf’ wordt de historische molen De Zaadzaaijer op 
het schiereilend de Hemmes in de Zaan herbouwd met een moderne 
generator in de kap die windenergie opwekt. Ernaast wordt een compact 
buurtschapje van dertig tiny houses gebouwd, hoofdzakelijk uit hout, een 
combinatie van Zaans en eigentijds ontwerp. De stedenbouwkundige 
opzet is gebaseerd op het aanwezige slotenpatroon. Er wordt daarbij een 
openbaar ‘molenpad’ aangelegd langs de Zaan, met paden loodrecht op 
de oever. 
 
Hemlanden zijn stukken buitendijks aan het water gelegen land. In de 
Zaanstreek zijn vele hemmen of hemlanden geweest. De huidige Hemmes is 
vrijwel nog het enige schiereiland dat als hemland duidelijk herkenbaar is. 
Eeuwenlang draaiden hier tien molens. Het plan sluit aan op de manier hoe 
er vroeger op dit soort eilanden werd gebouwd.  
 
Van tijdelijk naar permanent 
De energie op het buurtschap wordt gehaald uit de molen – windenergie – 
en de tiny houses - zonne-energie. Overtollige energie wordt opgeslagen in 
accu’s van elektrische auto’s. De bedoeling is dat na tien jaar de tiny houses 
plaatsmaken voor permanente woningen, waarbij de padenstructuur blijft 
bestaan. Het verplaatsen van panden is overigens een typisch Zaans 
verschijnsel. Het uiteindelijke doel is een bijzonder woongebied verbonden 
aan de geschiedenis van de Zaan.  
 
Circulair bouwen aan energiezuinige woningen 
Het plan is te beschouwen als voorbeeldproject in een belangrijke en 
urgente opgave waar de gemeente Zaanstad voor staat op het gebied van 
stedelijke groei, energietransitie en duurzaamheid. Een daarvan is de grote 
behoefte aan (betaalbare) woningen in de metropoolregio Amsterdam. 
Zaanstad heeft de ambitie om 20.000 woningen toe te voegen tot 2040, 
allemaal binnen bestaand stedelijk gebied om zo het buitengebied te 
sparen. Hiernaast speelt de wereldwijde opgave om circulair te bouwen – in 
voornamelijk hout - en de behoefte aan energiezuinige woningen zonder 
gebruik van fossiele brandstoffen.    
 

 
Het plan Molenaarserf is bijzonder vanwege zijn oorsprong bij een groep vrijwilligers uit 
de Zaanstreek, die enkele urgente opgaves in samenhang willen oppakken. Op termijn 
kan dit een unieke woonlocatie in de stad worden. De erfgoedinclusieve uitvoering via 
de herbouw van een molen, die wordt ingezet voor stroomopwekking in combinatie 
met op Zaanse leest geschoeide tiny houses is goed doordacht. Het totaalconcept is 
daarmee een voorbeeld van de Erfgoed Dealgedachte en zou een waardevolle 
toevoeging zijn aan het portfolio.  
 
Het concept wordt ingezet om een braakliggend terrein te herontwikkelen en een 
vliegwiel te vormen voor de gebiedsontwikkeling nadien. Dan is het opvallend dat het 
de gemeente geen geld mag kosten en alle kosten voor saneren, aanleg én onderhoud 
van infrastructuur en openbare ruimte voor de bewoners zijn. Verwacht mag dat op De 
Hemmes een interessante placemaking plaatsvindt die van meerwaarde is bij de 
gebiedsontwikkeling. Matching door de gemeente in de vorm van een subsidie voor de 
herbouw van de molen en het deels bouwrijp maken van de grond is naar de mening 
van de stuurgroep dan weinig ambitieus.  
 
Wat betreft energieopwekking plaatst de stuurgroep op basis van ingewonnen advies 
vraagtekens bij het verwachte rendement, ondanks de revolutionaire wijze van 
automatisch kruien. De reconstructie met energievoorziening is heel interessant als het 
gaat om het leercomponent. De stuurgroep adviseert hierover nader in gesprek te gaan 
met het programmabureau over (on)mogelijkheden.  
 
De leeromgeving van het project is goed uitgewerkt. Alle partijen werken mee en 
maken goede producten. Sterk is het bereiken van netbeheerders om het mini-grid en 
de werking van de molen uit te dragen. Daarnaast zet men in op onderwijs: de molen 
wordt door leerlingen uit het praktijkonderwijs herbouwd. 
 
De financiering is onzeker. Naast de gemeentesubsidie en de eventuele bijdrage van de 
Erfgoed Deal is er (nog) geen concreet zicht op overige middelen. De stuurgroep 
realiseert zich dat de Erfgoed Deal andere bijdragen vergemakkelijkt. Tegelijkertijd 
financiert het programma projecten waar uitvoering zeker is.  
 
Voorstel is  het project op ‘verbetering’ te zetten. Dit geeft de initiatiefnemers de 
ruimte voor gesprekken met de fondsen en om met het programmabureau in gesprek 
te blijven en in te zetten op een latere indiening.   
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Totale kosten project: 
€ 988.000 

 
Kosten erfgoedinclusief maken: 

€ 988.000 
 

Gevraagde rijksbijdrage (47,5%): 
 € 384.000  

 
Matching: 
€ 423.000 

 
Overheden die matchen: 
Gemeente Stichtse Vecht 

(indiener) 
 

Overige partners die bijdragen: 
MooiSticht 

Monumentenwacht Utrecht 
 

 
Planning: 

2021 

 
Met het project DU MOments des Monuments ontwikkelt de gemeente 
Stichtse Vecht een stappenplan voor verduurzaming van 
(woonhuis)monumenten. Het plan is erop gericht om eigenaren van begin tot 
eind te begeleiden bij het verduurzamen van hun monument. De 
Monumentenwacht Utrecht en MooiSticht werken hier aan mee. 
 
Routekaart Verduurzaming Monumenten 
De opwarming van de aarde kan worden beperkt door de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen (met name de CO2). Dat vraagt om ingrijpende 
veranderingen in de energievoorziening en om energiebesparende 
maatregelen. De gebouwde omgeving moet hier een belangrijke bijdrage aan 
leveren door woningen, waaronder ook monumenten te verduurzamen, zoals 
afgesproken in de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Met name voor 
die laatste categorie is het voor eigenaren lastig om precies te achterhalen wat 
kan, mag en moet, laat staan dat de vergunningverlening soepel verloopt. Als zij 
bij hun gemeente om informatie vragen, lopen ze regelmatig tegen 
uiteenlopende adviezen aan, gegeven door verschillende afdelingen.  
 
A tot Z-stappenplan voor eigenaren 
De gemeente Stichtse Vecht herkent dit probleem en wil eigenaren 
ondersteunen met een A tot Z-stappenplan voor het verduurzamen van 
(woonhuis)monumenten.  Het plan volgt deze stappen: Bewust maken – 
Informeren – Faciliteren- Uitvoeren – Nazorg/Monitoring. Zo ontstaat een 
betaalbaar en bruikbaar Duurzaam Monumenten advies (DuMo-advies) voor 
eigenaren, waarmee kosten gereduceerd worden.  
 
Voorbeeldprojecten in pilots als leermodel 
Via drie tot vijf pilots, verspreid door de gemeente, worden eigenaren 
gestimuleerd om hun pand te verduurzamen via grote én kleinschalige 
maatregelen, waarbij ze actief door de gemeente, MooiSticht en de 
Monumentenwacht Utrecht begeleid (ontzorgd) en geïnspireerd worden. Het 
stappenplan heeft daarbij een aanjaagfunctie. De pilots zijn 
voorbeeldprojecten, ook om van te leren en te inspireren. Uiteindelijk zorgen ze 
voor concreet verduurzaamde monumenten. Van de eigenaren wordt een eigen 
bijdrage verwacht ter grootte van ongeveer 15.000 euro... Hiervoor kunnen 
andere subsidies worden ingezet. De gemeente en de partners willen het model 
delen met andere gemeenten in ons land via de leeromgeving en bestaande 
gremia als regionale energieloketten en de landelijke steunpuntennetwerken. 
 

 
De noodzaak voor monumenteneigenaren om eenduidig en efficiënt te worden 
geadviseerd bij hun verduurzamingsopgave is groot. Door tegenstrijdige en/of 
stroperige procedures wordt veel energie verspild. Dit initiatief komt derhalve als 
geroepen.  
 
Het te ontwikkelen model kent logische onderdelen. De crux zit ‘m vooral in de 
integrale aanpak. Niet de eigenaar van het kastje naar de muur sturen binnen de 
gemeente, maar hem meenemen langs alle onderdelen. Door dit te doen aan de 
hand van concrete pilots, krijgt het stappenplan direct praktische toetsing en kan er 
bijgestuurd worden. Eigenaar en gemeente doorlopen samen de wellicht voor de 
hand liggende stappen. Gezien de ervaren problemen voor monumenteneigenaren 
blijken deze in de praktijk niet gezet te worden, zodat het goed is dat dit project 
daar werk van maakt.  
 
Van groot belang is, om na uitvoering van de pilots, een en ander te monitoren: 
werken de ingrepen ook echt? Dat is goed uitgewerkt in het voorstel, evenals de rol 
van de Monumentenwacht. Ook aan de leeromgeving is uitgebreid aandacht 
besteed. Doel van de gemeente is om het stappenplan breed te delen in het land.   
 
Punt van aandacht is de forse eigen bijdrage die van deelnemende eigenaren wordt 
gevraagd. De stuurgroep vraagt zich af of daartoe echt bereidheid bestaat. Met 
welke reden stappen eigenaren in. Er gebeurt al veel op dit gebied, hoe 
onderscheidt deze aanpak zich van anderen en waarom zouden eigenaren voor 
deze aanpak kiezen?  Op dit moment bestaat alleen zekerheid over de bij de 
gemeente zelf in eigendom zijnde buitenplaats. Onze aanbeveling is om drie tot vijf 
eigenaren tussen nu en de indiening van de vierde ronde te vinden, omdat het 
project hiermee staat of valt. Als dit lukt, kan het project via MooiSticht een 
vliegwiel zijn voor andere kleinere gemeenten in Utrecht en zelfs daarbuiten. 
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STEDELIJKE GROEI & KRIMP 
 
 

Totale kosten project: 
€ 7.254.678  

 
Kosten erfgoedinclusief maken: 

€ 1.814.879 
 

Gevraagde rijksbijdrage (47,5%): 
€ 862.125  

 
Matching: 
€ 952.754 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Nijmegen (indiener) 
  

Planning: 
2021 

 
Het Kelfkensbos in Nijmegen zijn historische groene karakter 
teruggeven en zowel de visuele en klimaatadaptieve kwaliteiten 
van het plein gaan benutten, dat is het doel van dit projectplan. De 
herinrichting van het plein zal geïnspireerd worden door erfgoed, 
waaronder de historische structuren, zoals de dubbele Romeinse 
gracht en het historische groen. 
 
Een waardige entree 
Ulpia Noviomagus Batavorum oftewel Nijmegen, een van oudsher 
Romeinse stad, trok door de ligging op een stuwwal - het huidige 
Valkhof en Kelfkensbos - altijd mensen aan om zich te vestigen. Ook 
in de toekomst verwacht Nijmegen verder te groeien. Het 
Valkhofkwartier is een van de parels van Nijmegen, maar door de 
stedelijke groei is het ooit groene en bosrijke Kelfkensbos veranderd 
in een kale, stenen open ruimte. Een plein voor de weekmarkt, een 
evenemententerrein, een OV-opstapplaats, een ondergrondse 
parkeergarage en een voorplein van een museum. Belangrijke 
verbindingen staan er – mede door toenemend verkeer - onder 
druk, waaronder die met het Valkhof, het Hunnenpark en de 
binnenstad. Terwijl dit plein met haar historische karakter en 
omgeving en haar centrale locatie zou juist een waardige en groene 
entree voor de inwoners en bezoekers van de stad kunnen zijn, is de 
gedachte achter het plan.  
 
Verhaal van het Romeinse verleden 
Onderdeel van dit op erfgoed gebaseerde ontwerp is kunstenaars te 
betrekken om het verhaal van het Romeinse verleden te versterken, 
zodat uiteindelijk een groter aaneengesloten stadspark met een 
kwalitatief, multifunctioneel en verbindend plein ontstaat.   

 
De gemeente Nijmegen laat in dit projectplan duidelijk zien dat door de stedelijke groei een 
grote opgave ontstaat voor het behouden van een leefbare en aantrekkelijke binnenstad, de 
druk op ruimte neemt toe.  
 
Om het buitengebied en bijbehorende openheid te beschermen, zal gezocht worden naar 
mogelijkheden om zoveel mogelijk uit te breiden in het stedelijke gebied. Maar, om te 
voorkomen dat binnensteden dichtslibben, is het belangrijk om deze leefbaar te houden. Met 
groene en open plekken, waardoor de stad visueel aantrekkelijk en klimaatadaptief blijft. 
Uiteenlopende functies zullen op sommige plekken in de stad gecombineerd moeten worden 
en erfgoed kan hier aan bijdragen. Deze opgave, hoe zet je erfgoed in zijn kracht door een goed 
ontwerp, speelt landelijk en is daardoor opschaalbaar. De opgave geldt ook voor Kelfkensbos. 
 
De stuurgroep heeft opmerkingen op het plan: uit het huidige plan kan nog onvoldoende 
worden opgemaakt of het ontwerp ook bijdraagt aan de uitvoering van de Erfgoedinclusieve 
gedachte. Ontwerp, nota van uitgangspunten of programma van eisen ontbreken in de 
aanvraag. Het lijkt erop dat er vooral wordt ingezet op een bijdrage van de Erfgoed Deal voor 
de herinrichting van het dak van het museum en het vergroenen van het plein tegen hittestress 
van de stad.  
 
Ook de rol van het erfgoed is niet concreet genoeg. Onderlegger voor deze aanvraag is met 
name de gebiedsvisie van het grotere geheel, een specifiek uitgewerkt plan en begroting voor 
het Kelfkensbos ontbreken. Daarom kan niet beoordeeld worden of het huidige plan voor het 
Kelfkensbos de verdeling tussen de binnenstad, het Valkhof en Hunnenpark oplost.  
 
De gebiedsgerichte opgave is herkenbaar, maar uitgangspunten en ontwerp ontbreken. Er 
hebben nog niet veel gesprekken plaatsgevonden tussen het programmabureau en de 
initiatiefnemers. Voorstel is deze gesprekken te intensiveren en hiervoor tot september de tijd 
te nemen, om met elkaar verdere uitwerking aan het projectplan te geven. 
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ARGUMENTATIE EN MOTIVATIE

Argumentatie en motivatie  

Bij het opstellen van dit uitvoeringsprogramma hanteren 
wij 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. Hieronder vindt u de argumenten en motivatie om 
te komen tot dit uitvoeringsprogramma.  

Thema klimaatadaptatie 

Deze ronde zijn er drie projecten binnen het thema 
Klimaatadaptatie ingediend. Twee projecten doen voor 
een tweede keer mee: ‘Beken en Bleken in Losser’ en 
‘Nieuw Drassig Land’. Een derde project is nieuw: 
‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’. 

De projecten ‘Beken en Bleken in Losser’ en ‘Nieuw 
Drassig Land’ hebben de verbeterpunten uit de vorige 
ronde uitstekend opgepakt en verwerkt. In beide 
projecten wordt erfgoed ingezet om wateroverlast en 
droogte tegen te gaan. In Losser gebeurt dit in de 
context van de gebouwde omgeving (dorpscentrum) en 
in Nieuw Drassig Land in de context van het 
buitengebied (een middeleeuwse polder). Hiermee is de 
portfolio van de Erfgoed Deal verrijkt met twee 

veelzijdige klimaatprojecten met een duidelijke 
voorbeeldwerking: één voor beekdalherstelprojecten en 
één voor klimaatadaptieve herinrichting van 
cultuurhistorisch waardevolle polderlandschappen.  

Het nieuw ingediende project Zoutkamp is van een 
dusdanige kwaliteit dat besloten is om ook dit initiatief 
op te nemen in het uitvoeringsprogramma. Het 
Waterschap Noorderzijlvest steekt zijn nek uit om 
erfgoed het leidende principe te laten zijn voor de 
waterveiligheidsopgave. Ontwikkeling en realisatie van 
de ‘erfgoedvariant’  - een nadrukkelijke wens van de 
bewoners - zorgt ervoor dat een fout uit het verleden 
kan worden hersteld, bewoners en waterschap elkaar 
weten te vinden en dat de identiteit van Zoutkamp als 
‘dorp achter de dijk’ weer beleefbaar wordt. Het project 
levert een belangrijke impuls voor Noord-Groningen, een 
gebied dat voor grote transitieopgaven staat, en nog 
ontbrak in de Erfgoed Deal portfolio. Zoutkamp laat zien 
hoe met de inzet van erfgoed een 
waterveiligheidsopgave kan worden opgetild naar een 
integrale gebiedsopgave. Het project wordt daarmee een 
heel concreet voorbeeld van het gedachtegoed van de 
Erfgoed Deal: erfgoed inzetten als bruggenbouwer naar 
andere opgaven en andere partijen. 

Thema energietransitie & duurzaamheid 

Binnen dit thema zijn vier projecten ingediend. Hiervan 
vindt de stuurgroep op dit moment geen enkel project 
goed genoeg voor een uitkering. Bij het ‘Plan 
Molenaarserf Hemmes’ is inhoudelijk een en ander goed 

genoeg, maar de stuurgroep vindt vooral de onzekerheid 
met betrekking tot de begroting en de weinig ambitieuze 
rol van de gemeente punten van aandacht.  We hopen 
dat het de komende tijd gaat lukken om de benodigde 
middelen bij elkaar te krijgen, zodat een nieuwe 
indiening succesvol kan zijn.  

Bij het project ‘DUMOments des Monuments’ van de 
gemeente Stichtse Vecht zijn er vragen rondom de forse 
eigen bijdragen die eigenaren moeten leveren. Daarover 
wil de stuurgroep graag meer zekerheid, alvorens tot een 
uitkering kan worden besloten.  

Er zijn twee projecten ingediend waar de stuurgroep 
onvoldoende aansluiting ziet bij de doelen en ambities 
van de Erfgoed Deal. Deze zijn afgewezen.   

 

Thema stedelijke groei & krimp 

Binnen dit thema worden twee goede projecten 
toegevoegd aan het portfolio van de Erfgoed Deal. Het 
project ‘Schoolgebouwen Nieuwegein’ is een mooi 
voorbeeld van een integrale aanpak van 
schoolgebouwen uit de Post 65 periode. De stuurgroep 
heeft hoge verwachtingen van dit project, zeker gezien 
de geringe aandacht die erfgoed uit deze periode krijgt. 
Nieuwegein zet met dit project een belangrijke stap in 
het ontwikkelen van de eigen identiteit als groeikern, het 
jonge en toekomstige erfgoed. De voorbeeldwerking is 
groot, want veel groeikernen zijn gebouwd in de jaren 



 

 
 

 

’70 en worden voor dezelfde opgave gesteld als 
Nieuwegein. 

Het project ‘Stinspark in Zwolle’ laat op een 
aantrekkelijke manier zien hoe een veldje in een wijk 
met een rijk verleden getransformeerd kan worden tot 
een stadspark met allure, waaraan een groeiende stad 
als Zwolle een enorme behoefte aan heeft. Door een 
groene verbinding tussen de binnenstad en het 
buitengebied en door het sterke ontwerp ontstaat een 
verblijfslocatie waar de historie van de Stins (burcht) 
echt spreekt. Eerdere ontwerpen konden niet rekenen 
op draagvlak, nu met inzet van cultuurhistorie is de hele 
wijk mee. Het erfgoed (archeologie) blijft behouden, het 
is behoud in situ.  

 Er zijn twee stadsparken in het portfolio (Weert en 
Zwolle) opgenomen; het ingediende project over 
‘Stadspark Kelfkensbos’ in Nijmegen zal zich ten 

opzichte van deze projecten moeten onderscheiden. Er 
ligt een mooie visie voor het Valkhofgebied. In die zin 
zou een van de deelprojecten verder kunnen worden 
uitgewerkt tot een goede Erfgoed Deal-aanvraag. Voor 
nu ontbreekt het aan een uitgewerkt plan waarin 
erfgoed en ontwerp aan elkaar verbonden worden. De 
stuurgroep kan zich voorstellen dat dit gebied echt 
aangepakt zou moeten worden en geeft het advies om 
tot september de tijd te nemen om met het 
programmabureau hieraan een verdere uitwerking te 
geven en het project te verbeteren 

 

 

 

Thema’s kennis & dialoog en 
omgevingsvisie  

Binnen dit thema zijn twee projecten ingediend. Daar 
kan de stuurgroep kort over zijn: het eerste project 
Erfgoed Sterren is de vorige ronde afgevallen vanwege 
onvoldoende budget. De indiening is nogmaals deze 
ronde gedaan en zelfs verbeterd, met name rondom de 
nazorg en de leeromgeving. Het tweede project is de 
‘Buitengewone Leerstoel’. Dit project is vorige ronde 
aangehouden vanwege het ontbreken van een 
hoogleraar. De initiatiefnemers hebben nu aan deze 
belangrijke voorwaarde voldaan, waardoor het project 
een waardevolle aanvulling is voor het thema kennis en 
dialoog.   

Er zijn geen projecten rondom het thema omgevingsvisie 
ingediend.

 

  



 

 
 

 

CONCLUSIE & HOE VERDER

Algemeen  
Deze ronde voegen we zeven projecten toe aan het 
portfolio van de Erfgoed Deal. Allen bijzondere projecten 
die bijdragen aan de doelstelling van het programma om 
erfgoed en ruimtelijke transities aan elkaar te verbinden.  
De stuurgroep is verheugd te melden dat alle provincies 
nu vertegenwoordigd zijn in het programma na 
toevoegen van het project Zoutkamp uit de provincie 
Groningen. In deze ronde zien we ook dat er zowel 
projecten door provincies als gemeenten zijn ingediend. 
 
Qua timing merkt de stuurgroep op dat deze ronde snel 
komt na de ronde van het najaar. De aanlooptijd is 
korter, en mede daardoor heeft het programmabureau 
nog niet alle gesprekken met de projecten op de juiste 
manier kunnen voeren. We kunnen constateren dat er 
behoefte is om voor de indiening en de pitch al een 
voorselectie te maken met projecten waarmee het 
programmabureau liever wat langer in gesprek gaat.  
 
Ervaring leert ook dat er voldoende begeleiding nodig is 
om tot de kern te komen van een goed Erfgoed Deal 
project. In algemene zin zien we dat initiatiefnemers in 
enkele gevallen lichtvaardig denken over een aanvraag 
en in plaats van een samenwerking om te komen tot een 
goed product het toch blijven zien als een subsidieloket. 
Het programmabureau gaat hier meer op inzetten.  
 
Als laatste blijkt het in de praktijk toch lastig om goede 
begrotingen aan te leveren. De uitsplitsing van de BTW 
component wordt niet altijd goed begrepen en 
begrotingen zijn niet altijd helder en duidelijk. Het 
programmabureau merkt dat initiatiefnemers niet altijd 
de stukken lezen die ter voorbereiding worden 
opgestuurd. Toch zien we dat het ook wel lukt, zoals het 
project Beken en Bleken van Losser.  Daarom gaan we in 

gesprek met de gemeente Losser om hun begroting in te 
zetten als voorbeeld voor toekomstige projecten.  Ook 
zullen we blijvend inzetten door middel van 
informatiewebinars, om hierover te informeren. Het 
blijft lastige materie waar we constant de aandacht op 
zullen vestigen.  
 
Inhoudelijke aanbevelingen 
We kiezen ervoor om deze ronde drie hele goede 
klimaatprojecten te honoreren. Dat betekent ons inziens 
dat we aankomende ronde de focus van het programma 
iets gaan proberen te verleggen naar het thema 
duurzaamheid.  Dit laat onverlet dat we in de portfolio 
nog een goed klimaatproject in grootstedelijke context 
missen. In de voorgaande ronden, gingen de ingediende 
klimaatprojecten bijvoorbeeld over 
dijkverzwaringsopgaven langs grote rivieren, 
beekherstel, droogte en vernattingsopgaven in het 
buitengebied en in relatie tot groen erfgoed of over de 
herinrichting van een stadspark.  Maar nog niet over het 
klimaatadaptief maken van stedelijk gebied, zoals een 
dichtbebouwde 19de- of 20ste -eeuwse woonwijk, een 
eeuwenoude binnenstad of een erfgoedinclusieve 
uitwerking van een klimaatstresstest voor een gehele 
stad. Het programmabureau zal voor de resterende 
ronden actiever op zoek gaan naar deze voorbeelden. 
 
Ondanks dat er met meerdere partijen gesprekken 
gevoerd zijn in de aanloop naar de indiening is het deze 
ronde niet gelukt goede voorbeelden van het thema 
Duurzaamheid en energietransitie toe te voegen aan 
het portfolio. Met drie projecten gaat het 
programmabureau zeker verder op de ingeslagen weg en 
de stuurgroep ziet kansen voor toekenningen in de 
vierde ronde. Binnen dit thema constateren we dat het 
ontbreekt aan duurzaamheidsprojecten op het gebied 

van landschappelijke inpassing van bijvoorbeeld 
zonneweiden. Gezien de snelle ontwikkelingen binnen 
de Regionale Energiestrategie (RES), zouden we een 
project vanuit één of meerdere RES-en verwelkomen in 
ons programma. Ook een project met daarin inpassing 
van windmolens zou goed passen. Daarom zal   het 
programmabureau in de aankomende ronde minder 
actief zijn om nieuwe projecten rondom klimaat te 
werven. De netwerkers van de thema’s klimaat en 
duurzaamheid zullen nauw samenwerken aan het actief 
toevoegen van nieuwe projecten duurzaamheid en 
energietransitie voor de volgende ronde. We zullen dit 
breed gaan communiceren.  
 
In 2021 en 2022 wil het programmabureau voor het 
thema stedelijke groei en krimp aansluiting zoeken bij 
de grotere ontwikkel opgaven. “De NOVI stuurt op de 
ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland; een 
goed bereikbaar netwerk van steden en regio’s met een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat. Uitgaande van de 
ambities en mogelijkheden van onze steden en regio’s”. 
De rol voor erfgoed is hier onmisbaar. Juist als de ruimte 
beperkt is, is de kracht van een goed ontwerp dat 
rekening houdt met de bestaande omgeving essentieel. 
Opgaven en erfgoed aan elkaar verbinden en het creatief 
vooruit denken maken het verschil om een functioneel 
en aantrekkelijke leefomgeving te maken. Deze 
kwaliteitssprong binnen een project wil de Erfgoed Deal 
graag realiseren.  
 
Voor het thema stedelijke groei en krimp zoeken we nu 
naar kansen van grote opgave als omvangrijke 
woningbouw en verdichting in de stad. Of herinrichting 
van de binnenstad waar functies zorgvuldig op elkaar 
worden afgestemd. Ook een project in oude havens en 
rondom rafelranden zijn een welkome aanvulling op het 



 

 
 

 

portfolio of het gebiedsgericht oppakken van duurzaam 
historische corporatiebezit pas goed binnen dit thema. 
En als laatste is er ook ruimte voor een gebiedsgerichte 
herbestemmingsopgave of aanpak van 
herbestemmingsopgaven in krimpgebieden.  
 
Hoe verder?  
De stuurgroep concludeert dat met name het thema 
klimaat blijvend populair is. En dat er op de andere 
thema’s mooie initiatieven voorbij komen, maar dat de 
grote stedelijke context soms wat gemist wordt. Het 
programmabureau heeft de luxe gehad dat veel 
initiatiefnemers hen goed konden vinden. Het 
programmabureau zal zich de aankomende inzetten om 
bovenstaande conclusies verder uit te werken en te 
komen tot goede projecten binnen de thema’s waar nu 
nog inhoudelijke verdieping en voorbeeldwerking nodig 
is. Dat betekent in sommige gevallen een actievere rol 
van het programmabureau in netwerken waar we nog 
niet automatisch een vaste rol in hebben.  

Een van de uitgangspunten van het programma is 
samenwerking en leren. Alle projecten met een positieve 
beoordeling ontvangen daarom in maart een digitale 
uitnodiging voor een kick-off bijeenkomst. In deze 
bijeenkomsten worden de voorstellen voor de 
leeromgeving verder afgerond en uitgewerkt. Zodra de 
maatregelen omtrent corona het weer toelaten, zal het 
programmabureau de projecten op locatie gaan 
bezoeken.  

De projecten die in het uitvoeringsprogramma van de 
derde ronde zijn geplaatst komen met elkaar in een 
intervisieprogramma. 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 mei-circulaire van 2021 en naar de 
provincies en gemeenten overgemaakt.  

Het programmabureau werkt verder aan een publicatie 
over deze projecten. Dat doen we in het tijdschrift DEAL! 
Erfgoed als vaste waarde voor de toekomst. Het tweede 
tijdschrift zal in het late voorjaar van 2021 verschijnen. In 
die uitgave worden de projecten uit de tweede ronde 
besproken. De projecten uit dit uitvoeringsprogramma 
zullen in het najaar 2021 in het tijdschrift worden 
opgenomen.  Verder gaat het programma aan de slag om 
samen met de projecten de leeromgeving verder vorm te 

geven. Daarnaast zien we dat projecten grote stappen 
maken met de opzet van de leeromgeving. De 
stuurgroep juicht dat van harte toe en daagt toekomstige 
projecten uit hier goed en structureel over na te denken.  

Er volgen na dit uitvoeringsprogramma nog drie 
uitvoeringsprogramma’s. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeromgeving uitgewerkt door het project Nieuw Drassig Land 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIE MOTIVERING PROJECTNAAM BEDRAGEN (EXCL. MATCHING) 
    

POSITIEVE BEOORDELING 
TOEKENNING 

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

NEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP € 690.000 
BEKEN EN BLEKEN VAN LOSSER € 666.710 

 NIEUW DRASSIG LAND € 753.432 
 SCHOLEN NIEUWEGEIN € 556.000 
 STINSPARK ZWOLLE € 433.514 
 BUITENGEWONE LEERSTOEL € 406.000 

  ERFGOED STERREN € 186.000 
     

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. 

  
  

   
   
   
   
    

VOOR VERBETERING Deze projecten vallen deze ronde af voor de 
Erfgoed Deal omdat bijvoorbeeld de 
aanvraag niet compleet is, de matching 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. 

MOLENAARSERF HEMMES € 334.000 
 DU MOMENTS DES MONUMENTS € 384.000 
 KELFKENSBOS € 862.125 
   
   

    
AFGEWEZEN Deze projecten vallen af voor de Erfgoed Deal 

omdat ze onvoldoende bijdragen aan de 
gestelde ambities. 

AFGEWEZEN PROJECT 
AFGEWEZEN PROJECT  

   
   
    



 

 
 

 

 

 

 

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

  

THEMA PROJECTNAAM PROVINCIE 
   

KLIMAAT HOORNWERK GREBBEDIJK UTRECHT 
 ZITTERD CLIMATE PROOF LIMBURG 
 LANDGOEDEREN KBL UTRECHT/ZUID-HOLLAND/GELDERLAND 
 WATERMOLENLANDSCHAP NOORD-BRABANT 
 NIEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP GRONINGEN 
 BEKEN EN BLEKEN VAN LOSSER 

NIEUW DRASSIG LAND 
OVERIJSSEL 

GELDERLAND 
 
 
 

  

DUURZAAMHEID AMSTERDAM WETLANDS NOORD-HOLLAND 
 FORTEILAND PAMPUS NOORD-HOLLAND 
 MEESTER VAN DER HEIJDENGROEVE ZEELAND 
   
   
   

STEDELIJKE GROEI & KRIMP STADSPARK WEERT LIMBURG 
 WADDENKUST K(L)EIGOED FRIESLAND 
 SCHOLEN NIEWEGEIN UTRECHT 
 STINSPARK ZWOLLE OVERIJSSEL 
   

KENNIS & DIALOOG EEN NIEUWE TIJD GELDERLAND 
 WIJKAANPAK DE PAS GELDERLAND 
 BUITENGEWONE LEERSTOEL DRENTHE  
 ERFGOED STERREN OVERIJSSEL 
   

OMGEVINGSVISIES KUSTEN VAN HET IJSSELMEER FLEVOLAND/OVERIJSSEL/NOORD-
HOLLAND/FRIESLAND 

 VONDST GELDERLAND/ZUID-HOLLAND/DRENTHE 
   
   
   



 

 
 

 

   

Totale spreidingskaart van de 
projecten in het portfolio van de 
Erfgoed Deal. In zwart de projecten 
van de eerste ronde. Blauw zijn de 
tweede ronde projecten en in de 
bruine kaders de derde ronde 
projecten uit dit 
uitvoeringsprogramma. (Kaart wordt 
nog goed vormgegeven.)  

REGIONALE 
SPREIDING 

NIEUWE WATERWERKEN 
ZOUTKAMP 

BEKEN EN BLEKEN VAN 
LOSSER 

SCHOLEN NIEUWEGEIN 

BUITENGEWONE 
LEERSTOEL 

STINSPARK ZWOLLE 

PROJECTNAAM 

NIEUW DRASSIG LAND 



 

 
 

 

FINANCIEEL OVERZICHT DECENTRALISATIE-UITKERINGEN (DU) 

Uitvoeringsprogramma 3e  ronde  
PROJECTNAAM ONTVANGER DECENTRALISATIE-UITKERING 

NIEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP Provincie Groningen € 570.248 
BEKEN EN BLEKEN VAN LOSSER Gemeente Losser € 556.540 

NIEUW DRASSIG LAND Gemeente Voorst € 732.983 
SCHOLEN NIEUWEGEIN Gemeente Nieuwegein € 556.000 

STINSPARK ZWOLLE Gemeente Zwolle € 358.276 
BUITENGEWONE LEERSTOEL 

ERFGOED STERREN 
Gemeente Westerveld 

Provincie Overijssel 
€ 406.000 
€ 186.000 

   
Correctie Kusten van het IJsselmeer Provincie Flevoland €  € 8.929 

Correctie Klimaatbestendige KBL Provincie Utrecht € 137.130 
   

Totaal bijdrage vanuit het Rijk Erfgoed Deal 
UITVOERINGSPROGRAMMA RIJKSBIJDRAGE 

Uitvoeringsprogramma 1e ronde € 4.018.000 
Uitvoeringsprogramma 2e ronde € 2.862.000 
Uitvoeringsprogramma 3e ronde € 3.691.656 

TOTAAL € 10.571.656 

 

 

 

 

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. Hier wordt, voor zover aangegeven 
door de gemeente of provincie,  de BTW vanaf gehaald, deze wordt gestort in het BTW compensatiefonds. Met dit fonds vindt een verrekening plaats naar aanleiding van teveel gestorte 
BTW in de 2e ronde. Dat vindt u terug in de tabel: BTW verrekening.  

 

BTW VERREKENING BEDRAGEN  
BTW fonds  3e ronde € 325.609 
Uitkering Utrecht € 137.130 
Uitkering Flevoland € 8.929 
Verrekening & storting naar fonds  € 179.550 



 

 
 

 

BIJLAGE OVERZICHT INDIENINGEN 3E RONDE  

   

PROJECTNAAM GEVRAAGDE RIJKSBIJDRAGE MATCHING TOTAAL INDIENING 
NIEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP                €            690.000               €      1.000.000                €       1.690.000 

BEKEN EN BLEKEN VAN LOSSER                €            666.710               €         736.890                €       1.403.600 
NIEUW DRASSIG LAND                €            753.432               €         832.742                €       1.586.174 
SCHOLEN NIEUWEGEIN                €            556.000               €         614.000                €       1.170.000 

STINSPARK ZWOLLE                €            433.514               €         923.515                €       1.357.029 
BUITENGEWONE LEERSTOEL 

ERFGOED STERREN 
               €            406.000 
               €            186.000 

              €         754.000 
              €         206.000 

               €       1.160.000 
               €          392.000 

 
MOLENAARSERF HEMMES                €            334.000               €         370.000                €          704.000 

DU MOMENTS DES MONUMENTS                €            384.000               €         423.000                €          807.000 
AFGEWEZEN PROJECT                €            360.000               €         410.000                €          770.000 

KELFKENSBOS                €            862.125               €         952.754                €       1.814.879 
AFGEWEZEN PROJECT                 €            500.000               €         525.000                €       1.025.000 

    
    
    
    
    

TOTAAL              €           6.131.781              €         7.747.901               €       13.879.682 

 

 


