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Aan: Belanghebbenden Erfgoed Deal   

 

 

 

Memo vastgesteld door stuurgroep op vrijdag 18 maart.  

 

Inleiding 

De looptijd van de Erfgoed Deal is 2019 – 2022. In de zesde ronde, 

voorlopig de laatste, is 2,4 miljoen beschikbaar waarmee naar verwachting 

5 projecten aan het portfolio van de Erfgoed Deal kunnen worden 

toegevoegd. Van de afgelopen tijd staan nog 46 initiatieven op de lijst die 

zich bij het programmabureau hebben gemeld. De stuurgroep heeft aan het 

programmabureau de opdracht gegeven om een scherpere prioritering aan 

de voorkant te maken om zo een volle en drukke zesde ronde te 

voorkomen.  

 

Kader 

In het basisdocument van de Erfgoed Deal ‘Samen werken aan een 

waardevolle leefomgeving’ zijn de ambities van het programma 

omschreven. In het afwegingskader zijn de vereisten en criteria 

opgenomen op basis waarvan projecten in aanmerking komen voor opname 

in het uitvoeringsprogramma. Bij het opstellen van het 

uitvoeringsprogramma wordt gestreefd naar een evenwichtige 

samenstelling van het programma dusdanig dat het maximaal bijdraagt aan 

de ambities en doelen. Dit noemen we de portfolio benadering.  

In het hoofdstuk ‘Conclusie & hoe verder?’ van het uitvoeringsprogramma 

5e ronde is per thema opgenomen wat voor soort projecten nog missen.  

 

Het gaat kort gezegd om het volgende: 

Klimaat in grote 

steden 

Duurzaamheid Stedelijk 

Hittestress en 

wateroverlast 

tegengaan in centra of 

oude wijken van 

steden 

RES (Regionale 

Energiestratiegie) 

Projecten in 

binnenstedelijke 

context (stedelijke 

groei) 

Klimaatbestendig 

maken van 

Wederopbouwwijken 

Gasloze wijken Renoveren en 

verduurzamen van 

corporatiebezit  

Aanpakken 

bodemdaling in 

binnensteden 

Aanleg en inpassing 

van zonneparken 

Sociale 

wijkverbetering 

Overstromingen 

voorkomen  

  

 

Voor de ondersteunede lijnen zijn geen ambities gesteld. Wel is 

uitgesproken dat maximaal nog ruimte is voor één project (kennis & 

dialoog of omgevingsvisie). Daarnaast streeft het programma naar 

regionale spreiding. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en 

Zeeland zijn nog onvoldoende bediend in het portfolio van de Erfgoed Deal.  

Datum 

18 maart 2022 

 

Onze referentie 

Marjorie Verhoek  

 

CC 

 

 

Bijlagen – geen  
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Werkwijze 6e ronde 

Gedurende de looptijd van de Erfgoed Deal heeft het programmabureau 

contact met een groot aantal initiatieven. Voor de 6e ronde steekt het 

programmabureau alleen tijd en energie in de begeleiding van projecten 

waarvan bij voorbaat al duidelijk is dat deze veel potentie hebben om het 

portfolio op de gewenste manier aan te vullen. Alle initiatieven die bij het 

programmabureau op de lijst staan zijn per thema naast de wensen voor 

het portfolio gelegd.  

 

Soort #  Actie 

Portfolioknallers 8 Goed project, voldoet aan eisen (cofinanciering), 

past in portfolio - sterke begeleiding/indienbaar 

Goed maar 

geen portfolio 

8 Goed project, voldoet aan eisen, past minder 

goed in portfolio - lichte begeleiding/indienbaar 

Twijfel 11 Goed project, voldoet (nog) niet aan eisen, past 

minder goed in portfolio - geen 

begeleiding/indienbaar maar twijfel 

Geen potentie 16 Project past niet, voldoet niet aan eisen, past 

minder goed in portfolio - geen 

begeleiding/precheck op eisen (indienen 

afgeraden op basis van zelf check) 

 

*Voor de stuurgroep: lijst met projecten in bijlage* 

 

Deze werkwijze geeft richting voor de acties vanuit het programmabureau 

en het gesprek binnen het team. Natuurlijk kan de verdeling in deze 

categorieën bij nieuwe informatie of hernieuwede energie vanuit het project 

nog schuiven. 

 

Onverwachte parels 

Het programmabureau is voor deze voorlopig laatste ronde streng aan de 

poort. Voor de projecten die zich nog niet eerder hebben gemeld kijken we 

kritisch in welke categorie deze passen. In totaal willen we maximaal 8 

portfolioknallers begeleiden naar een pitch (ongeveer 2/3 per thema). 

Hierbij is van belang dat de portfolioknallers die we hebben al zeer veel 

potentie hebben en als deze slagen, ruim voldoende zullen zijn om het 6e 

uitvoeringsprogramma te vullen (2,4 miljoen). 

 

Een succesvolle begeleiding vanuit het programmabureau vraagt om tijd. 

De verwachting is dat alleen projecten die zich voor de zomer melden nog 

meegenomen kunnen worden. Voor projecten die zich daarna melden en 

onvoldoende zijn uitgewerkt, kan vanwege tijdsgesprek onvoldoende 

begeleiding worden geboden vanuit het programmabureau. We stellen 

daarvoor met elkaar de datum vast op 15 juni 2022.  

 

Kansen en risico’s 

Met deze werkwijze krijgt het programmabureau de kans om de juiste 

projecten beter te begeleiden voor meer kwalitatieve indieningen. Met 

uiteindelijk vervolmaking van het portfolio waarbij gedurende het 

programma alles eruit is gehaald wat mogelijk was op het gebied van 
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spreiding over de thema’s en geografische spreiding. Initiatiefnemers van 

projecten die eigenlijk niet (meer) bij het portfolio van het programma 

passen weten vroegtijdig waar ze aan toe zijn en steken niet tevergeefs 

veel tijd en aandacht in het opstellen en verbeteren van een projectplan. 

Daarnaast is voor het laatste jaar van het programma belangrijk dat 

voldoende aandacht is voor de borging van de lessen en de kennis die uit 

de projecten komen die we al hebben. Door focus aan te brengen hebben 

programmamedewerkers meer tijd voor kennisoverdracht, webinars en 

slotbijeenkomsten.  

 

Risico’s zijn dat deze werkwijze zorgt voor minder projecten in de 6e ronde 

omdat projecten die anders wel tijd en aandacht zouden krijgen nu bij 

voorbaat al buiten de boot vallen door streng te selecteren. Het gevoel van 

een rode loper en een volledig open en flexibele houding laten we voor 

deze ronde deels varen, terwijl dit juist onderdeel is van het motto en de 

identiteit van het programma.  

 

Doorkijk 2023 

De toekomst van de Erfgoed Deal na 2022 is nu nog onzeker. Mocht er een 

verlenging van het programma komen dan is het goed mogelijk dat de 

partners het basisdocument van de Erfgoed Deal aanpassen naar de 

ambities van nu. Ook dan is de 6e ronde die nu voorligt de laatste ronde die 

op basis van het basisdocument uit 2019 wordt uitgevoerd. Ook bij een 

verlenging zal bovenstaande werkwijze voortgang kunnen vinden al zal dan 

worden bezien of het programmabureau niet meer gesprekken kan voeren 

vanwege een eventuele doorloop naar 2023.  

 

Communicatie 

Deze memo is geschikt om te plaatsen op onze website zodat het ook een 

basis kan zijn van de gesprekken die het programmabureau met 

initiatiefnemers voert. De lijst met projecten nemen we niet op.   

 

In de informatieve webinar voor de 6e ronde informeren we 

geïnteresseerden en initiatiefnemers over hoe een indiening in zijn werk 

gaat. Anders dan de webinars hiervoor geven we hier met nadruk aan naar 

welke projecten we nog op zoek zijn en dat binnen het programmabureau 

helaas geen ruimte is voor begeleiding van projecten die hierbuiten vallen. 

Dit webinar vindt plaats in mei 2022.  

  

 


