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INLEIDING

De Erfgoed Deal heeft de zesde en laatste ronde bereikt. 

Voor u ligt dan ook het laatste uitvoeringsprogramma 

met een breed scala aan projecten rondom 

klimaatadaptatie, duurzaamheid en stedelijke groei & 

krimp. De interesse in het programma blijft hoog. Tijdens 

twee pitchdagen in september 2022 presenteerden 14 

projecten zich in online sessies. Initiatiefnemers toonden 

video’s van hun project en gaven presentaties waarbij de 

belangrijkste punten van de indiening bij de Erfgoed Deal 

naar voren kwamen. Projecten haalden alles uit de kast 

en verzorgden mooie presentaties. Er werden speciaal 

gemaakte beelden getoond, zodat het 

programmabureau zich een goed beeld van de projecten 

kon vormen.  

Op 13 september 2022 hebben uiteindelijk al deze 

veertien projecten hun voorstel ingediend. Op basis van 

die projectaanvragen is dit uitvoeringsprogramma 

opgesteld, waarin zes projecten aan het portfolio van de 

Erfgoed Deal worden toegevoegd. 

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 bij het opstellen van het 

uitvoeringsprogramma gekeken naar de gehele looptijd 

van de Erfgoed Deal, door bij elke ronde de vraag te 

stellen wat voor soort projecten ontbreekt. Zo wordt 

maximaal bijgedragen aan de doelen en ambities van de 

Erfgoed Deal. Voor deze ronde had de stuurgroep als 

specifieke thema’s meegegeven hittestress en 

wateroverlast, klimaatbestendig maken van 

wederopbouwwijken, aanpak bodemdaling 

binnensteden, voorkomen van overstromingen, 

aansluiting bij de Regionale Energie Strategie (RES), 

gasloze wijken, aanleg en inpassing van zonneparken, 

stedelijke projecten in de binnenstad, renoveren van 

corporatiebezit en sociale wijkverbetering. 

Met dit zesde uitvoeringsprogramma komt het totaal 

aan projecten van de Erfgoed Deal op 36 en is het gehele 

bedrag van de beschikbare 20 miljoen euro besteed. 

We merken dat de kwaliteit van de aanvragen wederom 

is toegenomen. Dat is een gevolg van de intensieve 

begeleiding en door de voorbeeldwerking van andere 

projecten en uiteraard de landelijke aandacht voor 

duurzaamheid en klimaat. 

De stuurgroep constateert dat er meer dan voldoende 

animo is voor de Erfgoed Deal, dat het portfolio naar 

tevredenheid is aangevuld met zes nieuwe en 

interessante projecten. Tegelijkertijd constateert de 

stuurgroep dat er deze ronde acht projecten geen 

middelen uit het programma ontvangen. Van deze groep 

zijn twee projecten inhoudelijk goed beoordeeld, maar 

konden zijn vanwege onvoldoende middelen uiteindelijk 

niet meegenomen in deze ronde. Dat vinden wij spijtig.  

De stuurgroep wil benadrukken dat ze grote waardering 

heeft voor het harde werk van de initiatiefnemers en de 

zorgvuldigheid van de aanvragen. Er is veel werk verzet 

en de projecten laten zien hoe groot de behoefte een 

dergelijk programma is en wat de meerwaarde is voor 

ons landschap door de transitieopgaven en erfgoed met 

elkaar te verbinden. Ik sluit namens de stuurgroep graag 

af door iedereen namens ons een voorspoedig vervolg 

en goede uitvoering toe te wensen.  

Omdat dit de laatste ronde is van dit deel van de Erfgoed 

Deal zijn er drie beoordelingscategorieën onderscheiden: 

positief, positief maar onvoldoende middelen en 

afwijzen. De categorie ter verbetering is dit 

uitvoeringsprogramma komen te vervallen.  

Houd onze website de komende tijd in de gaten over een 

eventuele verlening vanaf 2023 en ander 

programmanieuws!  

 

Michiel Scheffer 

Voorzitter stuurgroep Erfgoed Deal 
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 TOELICHTING & LEESWIJZER 

Voor de zesde ronde van de Erfgoed Deal hebben 

veertien projecten in september 2022 een pitch 

gegeven. Deze veertien hebben allemaal een 

projectaanvraag 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 (zie 

https://www.erfgoeddeal.nl/publicaties/publicaties/202

0/01/01/erfgoed-deal-afwegingskader) van de Erfgoed 

Deal. Na de beoordeling zijn de projecten ten opzichte 

van elkaar gerangschikt. 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, de geografische spreiding en de middelen. Ook 

is gekeken in hoeverre de projecten zich verhouden tot 

projecten uit eerdere rondes van de 

Erfgoed Deal, zodat een evenwichtig 

portfolio wordt opgebouwd. Deze keuzes 

zijn gemotiveerd en te vinden onder de 

argumentatie en motivatie.  

Aan de Erfgoed Deal zijn financiële 

middelen gekoppeld. Voor deze ronde is 

vanuit het Rijk voor projecten € 2.400.000 

beschikbaar. Gemeenten en provincies 

matchen deze bedragen.  

Rechts de tabel met de projectcategorieën en hieronder een tabel met de ingediende projecten deze ronde.  

KLIMAAT DUURZAAMHEID GROEI & KRIMP KENNIS & DIALOOG OMGEVINGSVISIES 
     

WATER VOOR CURAÇAO PROEFTUIN OPGEWEKT HART VAN OOSTERHOUT MIDDAG HUMSTERLAND  
     

POORT UTRECHTSE HEUVELRUG RODE BUURT ZAANSTAD SLOTKWARTIER EGMOND AAN 
DEN HOEF 

  

     
AFGEWEZEN PROJECT GREPPELLAND FRYSLAN AFGEWEZEN PROJECT   

     
              AFGEWEZEN PROJECT             AFGEWEZEN PROJECT   
     
  AFGEWEZEN PROJECT   
     
              AFGEWEZEN PROJECT   

CATEGORIE MOTIVERING 
  

POSITIEVE BEOORDELING 
TOEKENNING 

 

Deze projecten zijn door het 
programmabureau 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. 

  
AFGEWEZEN Deze projecten vallen af voor een 

bijdrage uit de Erfgoed Deal omdat ze 
onvoldoende bijdragen aan de 
gestelde ambities.  
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

WATER VOOR CURAÇAO 
 

KLIMAAT 
 

Totale kosten project: 
€ 759.000 

 
Kosten erfgoedinclusief maken: 

€759.000 
 

Gevraagde rijksbijdrage: 
€357.000 

 
Matching: 

€401.000 (52,9%) 
 

Partijen die matchen: 
Fondsen Land Curaçao door 

tussenkomst van SMfC en eigen 
bijdragen partner organisaties 

 
Overige partners: 

Stichting Monumentenfonds 
Curaçao (SMfC) 

University of Curaçao (UoC) 
Nationaal Archaeological-
Anthropological Memory 

Management Foundation – 
Curaçao (NAAM) 

The Caribbean Research & 
Management of Biodiversity 

Foundation (Carmabi) 
 

Planning: 
2023 

 

Het project ‘Awa pa Kòrsou - Water voor Curaçao’ werkt aan het herstel van 
de stroomgebieden van het natuurlijke- en cultuurhistorische watersysteem 
van rooien en dammen en de daarmee samenhangende unieke 
monumentale ensembles en waterwerken in twee concrete projectgebieden. 
Een Living Lab loopt parallel aan de uitvoering. Dit gaat om het ontsluiten en 
delen van kennis vanuit én met de lokale gemeenschap, maar ook om 
kennisontwikkeling en capacitybuilding rondom integraal klimaatbestendig 
waterbeheer door professionele samenwerkingen.  

Binnen de twee projectgebieden werken overheid en bewoners, experts, 
docent-onderzoekers en studenten in het Living Lab samen. Naast kennis en 
onderzoek is educatie (awareness) een essentieel onderdeel van het project. 
De educatie heeft componenten voor de jeugd, de lokale bevolking in het 
algemeen en de bezoekers van de desbetreffende gebieden (lokaal en toerist). 

Onzichtbaar watersysteem  
Rooien en dammen vormen het hydrologisch en ecologisch fundament van het 
eiland. Historisch gezien waren de stroomgebieden van de rooien sturend in 
de locatiekeuze voor nederzettingen, akkers, ruimtelijke ontwikkelingen en 
waterbeheer. Bij moderne 20ste-eeuwse ruimtelijke ontwikkelingen werden 
het watersysteem en de daarmee samenhangende historische waterwerken 
veelal genegeerd, verwaarloosd en/of aangetast. Recent is een 
waterinclusieve handreiking voor ruimtelijke ontwikkeling ontwikkeld, 
gebaseerd op natuur- en erfgoed die een methode schetst voor herstel. 

Historische watersysteem als ruggengraat voor ontwerp 
In twee projectgebieden, één urbaan (Rooi Catootje) en één ruraal (Plantage 
Savonet), wordt deze methode toegepast in het project. Herstel van deze 
watersystemen draagt bij aan de duurzame inrichting van het eiland. Het 
verhoogt de waterbergende capaciteit bij hevige regenval, reduceert risico op 
overstromingen en voorkomt uitdroging van de bodem. Het herstel draagt 
tevens bij aan integrale ontwikkeling op ruimtelijk, ecologisch, cultureel en 
economisch gebied. Tenslotte leidt het project via de leeromgeving tot 
bewustwording bij de jeugd, de lokale bevolking in het algemeen en de 
bezoekers van de desbetreffende gebieden. 

Herstel en opnieuw in gebruik nemen van vervallen erfgoedstructuren van rooien 
en dammen om de klimaatopgave op Curaçao (in dit geval zoetwatermanagement 
en het vasthouden van regenwater) te lijf te gaan, wordt bij uitstek met dit project 
bereikt. De stuurgroep vindt het herstel van het natuurlijke en cultuurhistorische 
patroon van rooien en dammen een goed voorbeeld van een erfgoedinclusieve 
aanpak. Op dit moment is drinkwater op het eiland heel duur doordat op grote 
schaal zeewaterdesalinatie plaatsvindt. De herstelde rooien en dammen kunnen 
deze afhankelijkheid in ieder geval deels verminderen en vooral als voorbeeld 
dienen. Het opgevangen water kan bovendien direct benut worden voor de 
landbouw. 
 
De gekozen aanpak, met een grote rol voor de universiteit, dient daarnaast 
meerdere doelen: onderzoek naar de verdere hydrologische onderbouwing van de 
bijdrage van het herstel van delen van het zoetwatersysteem, waaronder de 
drinkwatervoorziening. Maar vooral de bewustwording van de inwoners door het 
koppelen van kennis en dialoog bij de uitvoering van het project is belangrijk, 
evenals het ter plaatse opzetten van een Living Lab voor studenten, die daarmee 
op het eiland hun studie kunnen volgen.  
 
De maatschappelijke impact die dit project heeft op het gehele eiland en de 
voorbeeldwerking naar Caribisch Nederland zijn hoog. De stuurgroep ziet graag na 
de start een definitieve kaart met de precieze onderdelen van de rooien en 
dammen die worden hersteld. 
 
De middelen voor dit project worden verstrekt via een subsidie door OCW via  
het Nationaal Restauratie Fonds.  
 

BESLUIT STUURGROEP: 
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 357.000 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 

 
PROEFTUIN OPGEWEKT 

 
DUURZAAMHEID 

 
Totale kosten project: 

€ 2.400.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 753.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage  

€ 409.000 
 

Matching: 
€ 343.000 (45,6%) 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Ommen, gemeente 
Enschede, Gemeente Dalfsen, 
provincie Overijssel, provincie 

Gelderland en samenwerkende 
gemeente Noord-Veluwe 

 
Overige partners: 

Landgoedeigenaren en 
stakeholders 

 
Planning: 
Okt 2022 

 
 

De initiatiefnemers van Proeftuin Opgewekt pleiten ervoor om 
landgoederen niet te ontzien in het kader van de energie- en 
landbouwtransitie, maar juist proactief aan de slag te gaan om een aanbod 
te doen aan de RES Twente en RES West-Overijssel. Maar wel met respect 
voor erfgoedwaarden en landschappelijke kwaliteit. 
 
Naast het aanbod aan de twee RES’sen wil het project ook bijdragen aan 
erfgoedinclusieve klimaatadaptatie-maatregelen. Daarnaast zijn 
stikstofreductie en natuur belangrijke thema’s die in de integrale 
gebiedsgerichte aanpak een plek krijgen.  
In Proeftuin Opgewekt biedt cultuurhistorische kennis van landgoederen 
inspiratie voor de inpassing van energie- en klimaatprojecten die ook echt in 
de praktijk kunnen worden uitgevoerd. De minimale ambitie is om de 
landgoederen en hun omgeving zelfvoorzienend te maken qua 
energieverbruik en het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie 
te vergroten. 
 
Twee proeftuinen 
In twee landgoederenzone gaat men aan de slag: rond Enschede en in het 
Vechtdal. Samen met de landgoedeigenaren worden er met behulp van 
twee onderzoeklabs en drie kennistafels per landgoederenzone een 
plan/ontwerp gemaakt voor concrete maatregelen. Het plan draagt bij aan 
de financiering van het landgoedbeheer in de toekomst en er wordt 
voorgesorteerd op ambtelijke en bestuurlijke borging. Dit zodat er zo weinig 
mogelijk drempels zijn in het proces naar uitvoering en vergunningverlening. 
Per zone is er een uitvoeringsbudget waardoor landgoedeigenaren 
daadwerkelijk kunnen starten met maatregelen. 
 
Noord-Veluwe 
Kennis en ervaringen uit de twee proeftuinen worden gedeeld in de 
Leeromgeving. Een belangrijk onderdeel is de voorbereiding en het opzetten 
van een soortgelijke proeftuin voor de RES Noord-Veluwe in samenwerking 
met de provincie Gelderland. Het ‘grotere doel’ van het project is om meer 
samenwerking te stimuleren tussen de RES-regio’s, gemeentelijke 
duurzaamheidsmedewerkers en mensen uit de erfgoedsector, zowel binnen 
de gemeenten van Overijssel als landelijk via het Nationaal Programma RES. 

Proeftuin Opgewekt dient voor de tweede keer een aanvraag in bij de Erfgoed Deal. 
Met de aanbevelingen uit de eerdere aanvraag is men aan de slag gegaan. Dat leidde 
tot een uitgebreide en goed verzorgde aanvraag waarin de maatschappelijke opgave 
(de problemen) en oplossingen (de aanpak) goed zijn uitgelegd. De aanvragers 
leggen goed uit wat men gaat doen, hoe dit georganiseerd wordt en waar het toe 
leidt, namelijk een door alle partijen gedragen plan per landgoederenzone dat, en 
dat is belangrijk, door een landschapsarchitect is opgesteld en uitgewerkt. 
 
In het project is veel aandacht voor betrokkenheid en draagvlak in de omgeving. Er 
worden bijeenkomsten georganiseerd waarvoor een breed publiek wordt 
uitgenodigd. Daarmee heeft het project een groot maatschappelijk draagvlak. Dat 
blijkt verder uit de vele stakeholders en verschillende overheden die meedoen. In het 
bijzonder geldt dit voor de landgoedeigenaren, Proeftuin Opgewekt gaat verder dan 
overleg en ontwerp en zorgt daarnaast voor uitvoering. In beide proeftuinen is een 
uitvoeringsbudget beschikbaar van €90.000 (en €50.000 voor een erfgoed 
experimentenloket) om de gekozen maatregelen uit te voeren. Daarbij gaat het niet 
om het volledig dekken van de maatregelen, maar om een ondersteuning van de 
meerkosten om een maatregel ‘erfgoedinclusief’ te maken. Dit is in lijn met de 
uitgangspunten van de Erfgoed Deal. Dit trekt de landgoedeigenaren over de streep, 
omdat zij zich daardoor bereid verklaren om maatregelen die meetellen voor de RES 
op hun eigendom te laten landen. 
 
De proeftuinen beperken zich tot de provincie Overijssel, maar tegelijk wordt in de 
leeromgeving een relatie gelegd met de naburige RES Noord-Veluwe.  Dit vraagt 
echter wel om extra kosten voor de Leeromgeving. Mede hierdoor zakt de 
matchingsbijdrage van de mede-overheden iets onder de 50%, maar de 
voorbeeldwerking en regionale opschaling wordt door deze extra investering wel 
geborgd, iets wat de stuurgroep belangrijk vindt. 
 
Om het tekort aan middelen voor deze ronde te compenseren heeft de stuurgroep 
besloten €50.000 minder toe te kennen aan dit project dan is aangevraagd. De 
stuurgroep geeft het programmabureau de opdracht om hierover aanvullend in 
gesprek te gaan. 
 

BESLUIT STUURGROEP: 
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 359.000 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

RODE BUURT ZAANSTAD 
 

DUURZAAMHEID 
 

Totale kosten project: 
€ 23.380.000 

 
Kosten erfgoedinclusief maken: 

€ 3.400.000 
 

Gevraagde rijksbijdrage: 
€ 750.000 

 
Matching: 

€ 2.203.000 (74,6%) 
 

Partijen die matchen: 
Gemeente Zaanstad 

 
Overige partners: 

Woningcorporatie Parteon 
(€448.000) 

 
Planning: 

2023 
 

Het project ‘De Rode Buurt: een toekomstbestendige arbeiderswijk’ behelst 
een integrale vernieuwing van een buurt met de typische kenmerken van 
een tuindorp. Gemeente Zaanstad en Woningcorporatie Parteon werken 
samen bij de verduurzaming van bestaande woningen, vervangende 
nieuwbouw en een klimaat-adaptieve herinrichting van de openbare ruimte 
met cultuurhistorie als bindend element. 

Daarbij gaat het ook om het klimaat-adaptief maken van de openbare ruimte 
die door de voor die periode typische tuindorpachtige opzet een zeer groen 
karakter heeft. Dit gebeurt vanuit het in 2021 vastgestelde beleid van 
Zaanstad om de openbare ruimte klimaat-adaptief te maken. De Rode Buurt 
fungeert hierin als pilot om dat zo te doen dat de cultuurhistorische waarden 
behouden blijven. De relatie tussen architectuur en openbare ruimte is 
namelijk een belangrijk kenmerk van deze vroeg 20ste -eeuwse buurt.  De Rode 
Buurt bestaat uit drie complexen waarbij de corporatie Parteon deels kiest 
voor combinatie nieuwbouw en (voor het grootste deel) renovatie. De 
cultuurhistorisch hoogst gewaardeerde woningen worden van binnen 
geïsoleerd en gerenoveerd, de 26 woningen in de centraal gelegen straat 
worden vervangen door 24 woningen voor gezinnen. Hierbij vindt maximale 
verduurzaming plaats door isolatie en voorzieningen (gasloos). De architectuur 
van de 24 woningen is modern, maar sterk geïnspireerd op de architectuur van 
dit tuindorp. 
 
Herinrichting openbare ruimte 
De herinrichting van de Rode Buurt wordt als pilot gebruikt voor oplossingen 
voor hittestress, waterberging en –afvoer. Dit kan ook elders in soortgelijke 
wijken worden toegepast met behoud van cultuurhistorische waarden. 
Ingrepen zijn het toevoegen van geveltuinen, groen in de straat, toevoegen 
van bomen en natuurinclusief bouwen.  

Participatie & leeromgeving  
Parteon stemt de vernieuwing van de buurt af met de twee actieve 
bewonerscommissies in de Rode Buurt. Samen met de gemeente houdt 
Parteon de direct omwonenden op de hoogte van de voortgang. De 
leeromgeving beslaat een essay over de afweging en keuzes en samenwerking 
met koepelorganisatie Aedes, universiteiten, een agenda klimaat-adaptieve 
maatregelen en een actieve uitwisseling met de RCE.  

 

Rode Buurt Zaanstad is een project dat aansluit bij alle aspecten van onze 
portfoliobenadering. Het project maakt duidelijk waar de omissie zit in het 
landelijke beleid; namelijk dat er voor sloop/nieuwbouw van corporatiebezit met 
erfgoedwaarden wel subsidies zijn en voor herstel en behoud niet.  
 
De woningbouwvereniging Parteon steekt zijn nek financieel uit door woningen te 
behouden en te verduurzamen in plaats van te slopen. Daarnaast wordt het een 
gasloze wijk, een duurzame wijk en een klimaatadaptieve wijk. Dit alles met 
instemming van bewoners en met behoud van identiteit. Qua opschaalbaarheid is 
dit project groot, in alle steden in Nederland speelt deze problematiek met sloop 
van wijken en erfgoedwaardig corporatiebezit omdat het nooit voordeliger is de 
wijken te verduurzamen in samenhang met behoud. De kracht zit erin dat zonder 
financiering van de Erfgoed Deal naar verwachting sloop alsnog gaat plaatsvinden 
en er nu is gekozen is om gelijktijdig woningen te verduurzamen en de openbare 
ruimte aan te pakken. De corporatie kiest hier duidelijk niet voor de goedkoopste 
oplossing maar indachtig de Erfgoed Deal wel voor de duurzaamste optie.  
 
De leeromgeving zit goed in elkaar. Ministeries en koepelorganisaties worden 
betrokken, er komt een essay over de keuzes die zijn gemaakt en die de basis 
vormen van deze aanpak. Ook is er een leerplan met universiteiten in Nederland. 
Het vormt hopelijk de start van fundamenteel anders kijken naar waardevol 
erfgoedbezit van woningbouwcorporaties. Om dit doel te bereiken is het belangrijk 
dat BZK actief betrokken wordt bij dit project, de stuurgroep vraagt het 
programmabureau hier extra de nadruk op te leggen.  
 
Om het tekort aan middelen voor deze ronde te compenseren heeft de stuurgroep 
besloten €150.000 minder toe te kennen aan dit project dan is aangevraagd. De 
stuurgroep geeft het programmabureau de opdracht om hierover aanvullend in 
gesprek te gaan. De stuurgroep adviseert de gemeente om dringend in gesprek te 
gaan met bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland voor overige financiering, 
vanwege het sterke nationale belang van deze aanvraag.  (immers zien we bij 
andere projecten ook vaak een bijdrage van de provincies)  
 

BESLUIT STUURGROEP: 
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 600.000 

(waarvan € 496.000 decentralisatie-uitkering en € 104.000 btw-
compensatiefonds) 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 

 
GREPPELLAND 

 
DUURZAAMHEID 

 
Totale kosten project: 

€ 2.467.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 1.392.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage  

€ 659.000 
 

Matching: 
€ 734.000 (52,7%) 

 
Overheden die matchen: 

Provincie Friesland, Gemeente 
Leeuwarden en Wetterskip Fryslân 

 
Overige partners: 

Europese commissie (LIFE IP 
subsidie “GrassBirdHabitats”) 

 
Planning: 

2023 
 
 
 

Intensivering en schaalvergroting in de landbouw leidden tot verlies aan erfgoed- en 
natuurwaarden in het landelijk gebied. Met name het ontstaan van brede, 
geëgaliseerde percelen en een lager grondwaterpeil leidden tot bodemdaling en CO2-
uitstoot in het veenweidegebied. Thans blijken percelen onvoldoende in staat 
toenemende weersextremen als gevolg van klimaatverandering op te vangen.  
 
Greppelland daarentegen vertelt het verhaal van de ontwatering van Nederland, heeft 
hoge erfgoed- en natuurwaarden en draagt bij aan het oplossen van huidige opgaven als 
het versterken van biodiversiteit, reduceren van bodemdaling en CO2-uitstoot en 
aanpassing van ons landschap aan het veranderende klimaat. Het sluit echter niet aan bij 
de eisen van de hoogproductieve landbouw van nu. Hier is sprake van een dilemma. 
 
Dubbeldoelgronden 
Herstel en/of behoud van greppelland kan alleen als er een oplossing komt voor het 
verlies aan inkomen en vermogen van de boer. Het project Greppeland Fryslȃn pakt dit 
aan in twee gebiedsprocessen: één in het kleiweidegebied Baarderadiel en één in het 
veenweidegebied Aldeboarn-De Deelen via het ontwikkelen en realiseren van 
‘dubbeldoelgronden’. Dat zijn gronden die naast het pure agrarische productiedoel ook 
één of meerdere andere doelen dienen. In dit geval erfgoed, in de vorm van greppelland. 
Erfgoed wordt zo gekoppeld aan transitie-opgaven uit het Nationaal Programma Landelijk 
Gebied (NPLG); de Ruimtelijke Ordeningsbrief en het Deltaprogramma 
Biodiversiteitsherstel. Het project draagt hiermee wezenlijk bij aan de ontwikkeling van 
een natuurinclusieve landbouw in deze gebieden.  
 
Maatregelen en resultaat 
Aanleg/herstel en behoud greppelland:  
a. Op landschap en cultuurhistorie geïnspireerd herstel en/of aanleg van 261 ha 
greppelland in vlakke, brede en monotone graslandpercelen;  
b. Behoud van 60 ha waardevol greppelland door een financiële herwaardering, 
gekoppeld aan een kwalitatieve verplichting als juridische borging voor instandhouding 
en/of een bepaald type beheer.  
 
Voorbeeldwerking  
Via een leeromgeving gericht op uiteenlopende doelgroepen wordt aangetoond hoe 
greppelland wordt behouden en ingezet bij transitie-opgaven. De aanpak, methodiek en 
ontwerpbenadering zijn landelijk toe te passen ten behoeve van de actuele opgaven. 

Het landelijk gebied staat voor een enorme opgave de komende 
decennia. Het huidige model van de landbouw zal op de een of andere 
manier een verandering ondergaan. In het geval van Greppelland 
Fryslȃn heeft die verandering betrekking op het herstel van een oude 
verkavelingsstructuur: het greppelland. Het betreft dan behoud en 
herstel van cultuurhistorische waarden in samenhang met ecologische 
waarden en omgevings-/en belevingswaarden. Uitvoering van het 
project draagt daarnaast aantoonbaar bij aan het tegengaan van CO2-
uitstoot en kan als voorbeeld dienen voor andere delen van ons land. In 
het project is een sterke coalitie gesmeed van boeren, burgers en 
overheden, waarmee ook sprake is van een goede participatie in het 
project. De voorbeeldwerking van het project is groot, vooral doordat 
samenwerking gezocht wordt met het NPLG. 
 
De maatschappelijke relevantie van het project is groot en sluit aan bij 
de doelstellingen van de Erfgoed Deal. 
Bij de uitvoering wordt een groot deel van het matchingsbedrag van de 
provincie ingezet als compensatie van inkomsten van de meewerkende 
agrariërs.  
 
De stuurgroep vindt het project Greppelland Fryslȃn goed doordacht en 
ziet de potentie van de aanvraag. 
 
Vanwege het tekort aan middelen voor deze ronde heeft de stuurgroep 
besloten iets meer dan de helft van de aangevraagde middelen toe te 
kennen. Hiermee kan het project een goede start maken. Mocht het 
programma in de toekomst verlengd worden kan het tweede deel ook 
bij het programma aangevraagd worden mits passend in de 
programmadoelstellingen.  
 
De stuurgroep geeft het programmabureau de opdracht om met de 
provincie Friesland in gesprek te gaan welke projectonderdelen van de 
Erfgoed Deal gefinancierd kunnen worden.  
 

BESLUIT STUURGROEP: 
POSITIEVE BEOORDELING - TOEKENNING € 353.000 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 

 
HART VAN OOSTERHOUT 

 

 
Totale kosten project: 

€ 8.368.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 1.910.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage: 

€ 625.000 
 

Matching: 
€ 1.265.000 (66,9%) 

 
Overheden die matchen: 
Gemeente Overbetuwe 

 
Planning: 

2023 
 
 
 

STEDELIJKE GROEI & KRIMP 
 

Met het project ‘Hart van Oosterhout’ investeert de gemeente Overbetuwe in de 
ontwikkeling van een nieuw dorpshart in en rondom het religieus ensemble van 
de monumentale Leonarduskerk. De maatschappelijke en ruimtelijke invulling 
van deze nieuwe kern krijgt een passende aansluiting bij het DNA van dit dijk- en 
tuinbouwdorp en wordt aangegrepen om de karakteristieken daarvan te 
behouden en weer duurzaam beleefbaar te maken.    
 
Cultuurhistorie als inspiratiebron en toetsingskader 
Het plan behelst de verplaatsing van het dorpshuis naar de leegkomende 
Leonarduskerk, de bouw van een nieuwe sportvoorziening bij de kerk, nieuwbouw 
van een school, woningbouw voor ouderen en jonge starters en meer openbaar 
groen met ruimte voor ontmoeting en evenementen. Een uitvoerige 
cultuurhistorische analyse is inspiratiebron en leidraad geweest bij de 
ontwikkelvisie. Op basis van een stedenbouwkundige verkenning is een 
toetsingskader opgesteld. Dit geeft richting en inspireert bij de uitwerking van 
deelplannen, het fungeert ook als formeel beoordelingskader bij de plantoetsing. 
Hiermee stuurt de gemeente blijvend op kwaliteit en versterking van 
erfgoedwaarden. 
 
Gefaseerde planvorming en realisatie 
Het noordelijke plandeel is als eerste aan zet. Dit omvat 
het kerkelijke ensemble, de nieuwe sportzaal en de aangrenzende percelen waar 
zich de (oude) basisschool en het (oude) dorpshuis bevinden. Daarna gaat het 
zuidelijk deel ingrijpend op de schop. In dit gebied tussen kerk en Waaldijk wordt 
een groene evenementenbrink aangelegd en een klimaatbestendig dorpspark 
gerealiseerd met integratie van de oude boomgaard en rabattenbos. Tevcens 
komt er een nieuwe verbinding naar de dijk met een uitkijkpunt naar het 
‘verdronken’ dorp Oosterhout in de uiterwaarden. Ook is hier ruimte voor een 
tweede fase woningbouw met ‘ecohuisjes’. 
 
Leermodel 
De ervaringen van dit project worden gebruikt voor de ontwikkeling van een 
leermodel voor overheden met kleine kernen en soortgelijke problematiek en 
opgaven. Het model is mogelijk behulpzaam bij het verbinden van erfgoed aan 
ruimtelijke en maatschappelijke transities, waaronder de herbestemming van 
leegkomende kerken. 

Dit is de tweede keer dat de gemeente een aanvraag indient bij de Erfgoed 
Deal. De aanvraag is eerder aangehouden omdat plannen nog niet duidelijk 
genoeg waren uitgewerkt en twijfels bestonden over de wettelijke borging 
waarmee de gemeente blijvend kan sturen op het hoge ambitieniveau. In deze 
aanvraag zien we dat de verbeterpunten zorgvuldig zijn opgepakt en 
uitgewerkt. Zo is de twijfel weggenomen of het project wel robuust genoeg is 
om kwaliteit en samenhang te handhaven door uitwerking en vaststelling van 
het stedenbouwkundig toetsingskader.  De voorgestelde visie en aanpak sluit 
goed aan op het probleem dat men wil oplossen: hoe blijft Oosterhout 
aantrekkelijk en herkenbaar? Er is behoefte aan ontmoeting en reuring, men 
wil dat ouderen er kunnen blijven wonen en dat jongeren niet naar de stad 
vertrekken om daarmee verdere vergrijzing te voorkomen.  
De aankoop en herbestemming van de monumentale kerk tot multifunctionele 
accommodatie is zonder twijfel erfgoedinclusief en getuigt van een proactieve 
houding van de gemeente en fungeert als vliegwiel voor de plannen. Zo blijft de 
kerk als maatschappelijk relevant icoon voor het dorp behouden.  
 
Met name de herontwikkeling van de kerk in samenhang met directe omgeving 
en de koppeling aan de behoeften en opgaven in het dorp zorgen voor een 
positieve beoordeling door de stuurgroep. Het zorgt voor een integrale 
ruimtelijke verbetering van een gebied dat veel groter is dan alleen de kerk en 
waarbij verschillende erfgoedwaarden worden benut en versterkt.  
Voor de openbare ruimte ligt een hoogwaardig plan dat het dorp een groen 
centrum geeft waarin evenementen kunnen plaatsvinden en dat 
klimaatadaptief is. Nieuwe type woningen zorgen voor aanvulling op bestaande 
woonvoorraad. 
 
Het project is voorbeeldstellend voor de talloze dorpen en kernen die nu of in 
de komende jaren te maken krijgen met leegkomende kerken. De opgave voor 
maatschappelijk behoud van deze dorpsiconen is moeilijk te overschatten. 
 
Om het tekort aan middelen voor deze ronde te compenseren heeft de 
stuurgroep besloten €50.000 minder toe te kennen aan dit project dan is 
aangevraagd. De stuurgroep geeft het programmabureau de opdracht om 
hierover aanvullend in gesprek te gaan. 

BESLUIT STUURGROEP: 
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 575.000 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 

 
MIDDAG HUMSTERLAND 

 

 
Totale kosten project: 

€ 330.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 330.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage  

€ 156.000 
 

Matching: 
€ 180.000 (53,6%) 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Westerkwartier, 
Provincie Groningen  

 
Planning: 

2023 
 
 
 

KENNIS EN DIALOOG 

Nationaal landschap Middag Humsterland en het Reitdiepdal kennen landschappelijke 
erfgoedwaarden van (inter-)nationaal belang. Agrarisch gebruik is noodzakelijk voor het 
behoud hiervan, maar de erfgoedkwaliteiten maken moderne bedrijfsvoering ook 
complex. Het project combineert opgaven voor biodiversiteit, klimaat en circulariteit 
met behoud van kronkelige slotenpatronen en microreliëf in het landschap en historisch 
agrarisch gebruik.  
 
Landschapsvisie 
Om dit landschap te behouden is een uitwerking van het gewenste beheer nodig. Een 
structurele vergoeding daarvan is van maatschappelijk belang. In de Erfgoed Deal wordt 
ingezet op het uitwerken van een landschapsvisie met daaraan verbonden een 
landschapsofferte. Om voor die offerte kennis op te doen, worden tevens twee pilots 
uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn een voorbeeld voor andere gebieden in Nederland. 
 
Karakter langjarig waarderen 
Rondom thema’s als biodiversiteit, klimaat en zeespiegelstijging zijn veel plannen, maar 
het ontbreekt aan een gedeeld ruimtelijk perspectief. Hiervoor wordt een landschapsvisie 
opgesteld. Vervolgens brengt een gebiedsofferte in beeld wat er nodig is (aan inzet en 
financiële middelen) om de kwaliteiten in stand te houden en te verbeteren. Met de 
offerte begint een zoektocht naar middelen om inrichting en beheer van het 
karakteristieke landschap meerjarig te borgen en de opgaven tegemoet te treden. 
Centrale vraagstelling is hierbij: “Hoe kun je het beheer dat nodig is voor behoud van de 
karakteristieke elementen in Middag Humsterland langjarig waarderen? 
 
Pilots 
Via uitvoeringspilots gericht op 1. kleinschaligheid en microreliëf en 2. natuurvriendelijk 
sloot- en randenbeheer, wordt gezocht naar nieuwe oplossingen om de opgaven samen te 
overbruggen. Dit wordt samen met de boeren opgepakt door Collectief West en 
Landschapsbeheer Groningen. Men zoekt naar welke landschaps- en natuurwaarden het 
gebied kenmerken, hoe boerenbedrijven daar op dit moment mee omgaan, welke voor- 
en nadelen dat oplevert, hoe specifieke beheerpakketten mogelijk helpen bij de 
instandhouding en welke perspectieven er zijn voor collega-boeren. 
 

Het project Middag Humsterland dient voor de tweede maal in bij de 
Erfgoed Deal. Ten opzichte van de vorige indiening heeft de aanvrager 
Gebiedsraad Middag Humsterland, enkele wijzigingen doorgevoerd. 
Men bouwt voort op de intussen grote hoeveelheid beleidsstukken die 
er voor het gebied zijn en heeft oog voor het ontbreken van samenhang 
en de relatie met de transitieopgaven van nu in al die stukken. In de 
eerdere aanvraag zou dit resulteren in een landschapsvisie. In de 
nieuwe aanvraag gaat men een stapje verder en wordt tevens een 
gebiedsofferte opgesteld. Dit is daarmee een nadere uitwerking van de 
visie waar gebiedspartijen direct mee aan de slag kunnen. 
 
Ook op een ander onderdeel zijn er stappen gemaakt. Door de 
stuurgroep waren de twee pilots uit de eerdere aanvraag als 
onvoldoende uitgewerkt aangemerkt. Dat is in deze aanvraag 
aanmerkelijk verbeterd. Duidelijk is nu wat de pilots inhouden, welke 
voorbeelden er mee gesteld worden en hoe de resultaten ervan 
gedeeld worden. 
 

BESLUIT STUURGROEP: 
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 156.000 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

POORT UTRECHTSE 
HEUVELRUG 

 
KLIMAAT 

 
Totale kosten project: 

€3.254.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€1.707.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage: 

€685.000 
 

Matching: 
€1.022.000 (59,9%) 

 
Overheden die matchen: 

Provincie Utrecht 
 

Overige partners: 
Nationaal Park de Utrechtse 

Heuvelrug 
 

Planning: 
2022-2025 

 

Dit project betreft een totaalaanpak voor de Poort van de Utrechtse 
Heuvelrug om gezamenlijk het watersysteem te hervormen. Vanuit landgoed 
Paleis Soestdijk en in nauwe samenwerking met andere landgoederen, 
TBO’s, waterschappen en overheden, wordt het bestaandewatersysteem 
geüpdatet en wordt er een integraal circulair watersysteem aangelegd, 
inclusief duurzame energieopwekking 

Waterkraantje 
Centraal in de opgave staat de verbetering van het watersysteem in de 
historische Praamgracht. Dit in oorsprong middeleeuwse ontginningskanaal 
kan gezien worden als het ‘waterkraantje’ voor veel landeigenaren. Het peil 
wordt verhoogd door het aanleggen, afstellen of verwijderen van 
(obstructieve) kunstwerken. Ook worden meerdere aanvullende maatregelen 
genomen op het landgoed om water vast te houden, zoals bosomvorming, 
natuurvriendelijke oevers, nieuwe buffers, omvorming van graslanden en 
grondverbetering. Ook is er aandacht voor waterkwaliteit: het grijswater (voor 
horecagebruik) wordt gezamenlijk met het regenwater gefilterd door middel 
van helofyten.  
Resultaat van de ingrepen is een klimaatbestendig landgoed waarop het 
oorspronkelijke landschapsontwerp van de Zochers veel beter tot zijn recht zal 
komen.  

Duurzaamheid  
Op het landgoed staat de oudste watertoren van Nederland waarop een 
windmolen stond die de fonteinen aandreef. De initiatiefnemers willen de 
watertoren opnieuw inzetten voor wateraandrijfsystemen die ook de 
waterkwaliteit verbeteren. Als innovatieve plus wil men de vijver gebruiken 
voor het uitbalanceren van warmte en koude voor de WKO (warmte-koude-
opslag). 

MadeByHolland  
Samen met naastgelegen terreineigenaren wordt de kennisdeling op grote 
schaal opgezet binnen het MadeByHolland-concept. Paleis Soestdijk heeft een 
groot landelijk en internationaal bereik dat de komende jaren toe zal nemen. 
 

Het is de tweede keer dat men dit project indient. Ten opzichte van de vorige 
indiening (5e ronde) is het plan verbeterd op een aantal belangrijke aspecten. Zo is 
de zelfvoorzienendheid (circulariteit) versterkt door uitwerking van de plannen met 
de oudste watertoren van Nederland. Ook is er door toepassing van een 
helofytenfilter meer aandacht voor waterkwaliteit. De watercyclus wordt 
bovendien gebruikt voor uitbalancering van de WKO.  
 
Ook in het gebiedsproces zijn stappen gezet. De organisatiestructuur is verhelderd. 
Zo is de provincie gebiedsregisseur en neemt het waterschap zitting in het 
ontwerpteam. Met stakeholders en gebiedspartners, waaronder omliggende 
landgoedeigenaren, is er gewerkt aan gedragen oplossingen.  
 
Al eerder geconstateerde positieve punten gelden nog steeds: de kwaliteit van de 
aanvraag is hoog en het plan getuigt van een duidelijke en logische samenhang 
tussen probleem en voorgestelde maatregelen. Ook wordt er op langere termijn 
gemonitord via de groen-blauwe monitor van sKBL. Voorts liggen er goede ideeën 
voor een ambitieuze en zelfs internationale leeromgeving. 
 
Het is te prijzen dat de particuliere eigenaar van Landgoed Paleis Soestdijk zo 
investeert in een gebiedsproces. Het valt de stuurgroep echter wel op dat de 
meeste van de voorgestelde maatregelen die de erfgoedwaarden versterken, ten 
deel vallen aan het landgoed zelf. Hoe de erfgoedwaarden van de andere 
landgoederen meeliften op het gebiedsproces is minder helder uitgewerkt. 
 
Zie het hoofdstuk ‘Argumentatie en Motivatie’ voor een toelichting op de afweging 
die de stuurgroep heeft gemaakt om tot dit besluit te komen.  
 

BESLUIT STUURGROEP: 
POSITIEVE BEOORDELING - ONVOLDOENDE MIDDELEN 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

SLOTKWARTIER EGMOND 
AAN DEN HOEF 

 
STEDELIJKE GROEI & KRIMP 

 
Totale kosten project: 

€ 6.078.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 1.410.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage: 

€ 570.000 
 

Matching: 
€ 840.000 (59,6%) 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Bergen 
 

Planning: 
2021-2026 

 

Het Slotkwartier is een parel in het hart van Egmond aan den Hoef. Het 
bruist hier echter niet, het ligt er verlaten bij. Het dorp wordt sinds enige 
jaren geconfronteerd met een afnemende bevolking, vergrijzing en een 
afnemend voorzieningenniveau. Doel is de vitaliteit van het dorp te 
stimuleren door herontwikkeling en ontsluiten van erfgoed.  

Aantrekkelijke plek 
In dit project wordt (deels rijksmonumentaal) erfgoed aangekocht en 
herbestemd tot een kleinkunstpodium, dagbesteding en horeca. De aanvraag 
richt zich niet op de stenen, maar vooral op de invulling, marketing en de 
programmering van het gebied. De combinatie van programmering en 
herbestemming maakt het Slotkwartier tot een aantrekkelijke plek. 

Samenwerkingen en cultuur  
Er wordt een stichting opgericht die coördineert, programmeert en aanjaagt 
en samenwerking organiseert met musea in de regio. Zo is er een 
samenwerking opgezet met het Stedelijk Museum Alkmaar voor bruiklenen en 
advisering over tentoonstellingen. 

Levendig Slotkwartier 
Daarnaast zet de stichting in op het ontsluiten van fiets-, vaar- en 
wandelroutes en het organiseren van evenementen. De galerie wordt 
vernieuwd, horeca gestart op een centrale plek, een educatief programma 
opgezet en een visie ontwikkeld om de kasteel fundamenten beter beleefbaar 
en toegankelijk te maken. Stalen contouren maken het ooit zo 
indrukwekkende slot beleefbaar. In het al opgeleverde cultuurhuis is een 
permanente tentoonstelling te zien over de geschiedenis van het gebied en 
het Slotkwartier. 

 

In de vorige ronde is het project al als goed beoordeeld maar door gebrek aan 
middelen niet toegekend. De verbeterpunten zijn verwerkt en hebben de aanvraag 
nog beter gemaakt. 
 
Het gebrek aan levendigheid en voorzieningen in Egmond aan den Hoef is duidelijk 
en de potentie van het Slotkwartier is groot. Egmond aan den Hoef heeft een parel 
in handen. Deze cultuurhistorisch bijzondere locatie benutten voor de revitalisering 
van het dorp is zowel voor de hand liggend als kansrijk. De stuurgroep waardeert 
de aanpak en ook dat de gemeente investeert in vastgoed, samenwerking, 
organisatie en programmering in het gebied. De aanvraag gaat niet over de stenen, 
maar echt over invulling en placemaking. Uit marktonderzoek blijkt dat er 
voldoende ruimte is voor deze ideeën en concepten op de particuliere markt. De 
voornaamste gebruikers zijn Egmonders, cultuurliefhebbers uit de omgeving en 
scholieren. De positie van het op zichzelf staande dorp kan dan ook versterkt 
worden door de ontwikkeling van het Slotkwartier en door de verbinding met 
bestaande toeristische routes te optimaliseren. Positief aan de aanvraag is de 
duidelijke structuur van de stichting als procesbewaker en programmeur van de 
plek. Een permanente organisatie is een voorwaarde voor het duurzaam 
ontwikkelen van het Slotkwartier. De contacten met de omringende musea kunnen 
zowel inhoudelijk als programmatisch een bijdrage leveren aan de revitalisering. 
Het is een project van maatschappelijk belang. Naast de behoefte aan dynamiek in 
het dorp worden immers de vele werkzaamheden binnen het Slotkwartier 
uitgevoerd door bewoners en vrijwilligers.  
 
Het terugbrengen van het Slotkwartier door middel van stalen contouren en de 
ontwerpkracht die uit de aanvraag blijkt maakt het project nog sterker dan de 
eerste indiening. De gemeente Bergen investeert fors in het gebied. De 
leeromgeving is goed uitgewerkt. 
 

BESLUIT STUURGROEP: 
POSITIEVE BEOORDELING 

ONVOLDOENDE MIDDELEN 
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ARGUMENTATIE EN MOTIVATIE

Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma is een 

portfoliobenadering gehanteerd, waarbij de bijdrage van 

het gehele uitvoeringsprogramma aan de doelen en 

ambities van de Erfgoed Deal boven de individuele 

bijdrage van de projecten gaat. Ook is gekeken naar de 

gehele looptijd van de Erfgoed Deal, door net als bij elke 

ronde de vraag te stellen wat voor soort projecten nog 

ontbreken.  

Hieronder neemt de stuurgroep u mee in de argumenten 

en motivatie om te komen tot dit uitvoeringsprogramma. 

Hierbij wordt gelet op opschaalbaarheid, leeromgeving, 

erfgoedinclusiviteit, innovatie, matching, balans tussen 

stedelijke en landelijke projecten, geografische spreiding 

en de eerdere projecten uit het portfolio.  

De stuurgroep benadrukt dat in maart 2022 huiswerk is 

meegegeven aan het programmabureau. Op basis van de 

eerdere ronden constateerde de stuurgroep dat de 

volgende onderdelen ontbraken binnen het programma: 

hittestress en wateroverlast, klimaatbestendig maken 

van wederopbouwwijken, aanpakken bodemdaling 

binnensteden, overstromingen voorkomen, Regionale 

Energiestrategie (RES), gasloze wijken, aanleg en 

inpassing van zonneparken, stedelijke projecten in de 

binnenstad, renoveren van corporatiebezit en sociale 

wijkverbetering. Met de toekenning van de zesde ronde 

is dit nadrukkelijk meegewogen.  

Per thema is beschreven hoe de afweging is gemaakt.  

 

Thema klimaatadaptatie 

Deze ronde zijn er drie klimaatprojecten ingediend. Er lag 

een ambitie voor projecten met een klimaatopgave in 

een grootstedelijke context, zoals tegengaan van 

wateroverlast en hittestress en problemen met 

bodemdaling. Dat is deze ronde niet gelukt. Van de drie 

projecten zijn er twee inhoudelijk van dusdanig goede 

kwaliteit dat deze projecten een waardevolle toevoeging 

zijn aan de portfolio van de Erfgoed Deal. Ze gaan beiden 

over duurzaam waterbeheer en klimaatadaptatie. Er is 

één project dat er echt bovenuit springt en dat met 

voorkeur bovenaan is gekomen: project Water voor 

Curaçao. Vanwege de beschikbare middelen is gekozen 

om dit project te honoreren. Hieronder wordt per 

project de afweging besproken.  

Water voor Curaçao 

De aanvraag uit Curaçao toont aan dat de Erfgoed Deal 

in alle delen van ons koninkrijk doorgedrongen is en dat 

de opgaven ook daar spelen. Het project Awa pa Kòrsou 

is een schoolvoorbeeld van hoe -in dit geval 

verwaarloosde- bestaande erfgoedstructuren ingezet 

kunnen worden voor de opgaven van de toekomst. Het 

eeuwenoude systeem van rooien en dammen, onder 

andere aanwezig op voormalige plantages, wordt nu 

ingezet voor één van de grootste uitdagingen op het 

eiland: duurzaam zoetwaterbeheer. Curaçao is bijna 

volledig afhankelijk van regenwater in zijn 

watervoorziening. Herstel van de rooien zorgt voor het 

vasthouden van dit regenwater. Nu spoelt het vrijwel 

allemaal de zee in zonder gebruikt te worden. De 

voorgestelde aanpak is voorbeeldstellend en goed 

opschaalbaar op andere eilanden in het Caribisch gebied. 

Om van elkaar te leren is de leeromgeving sterk 

uitgewerkt met samenwerkingen met universiteiten. Ook 

de Universiteit van Curaçao heeft een sterk aandeel in 

dit project, waardoor het project ook bijdraagt aan het 

wetenschappelijk onderzoek op het eiland en een grote 

maatschappelijke impact heeft.  

Poort Utrechtse Heuvelrug (Landgoed Paleis Soestdijk) 

Dit project dient voor de tweede keer in en is sterk 

verbeterd. Er is weinig op het project aan te merken. 

Vanwege de urgentie en het maatschappelijk belang van 

het zoetwaterproject op Curaçao delft het opnieuw 

helaas het onderspit. Met voldoende middelen was dit 

project in zijn geheel toegevoegd aan de portfolio van de 

Erfgoed Deal.  

Er is op dit thema één project afgewezen. De 

argumentatie heeft het project separaat van het 

programmabureau ontvangen.  

Thema energietransitie & duurzaamheid 

Binnen het thema energietransitie en duurzaamheid zijn 

vier projecten ingediend. Er is hard gewerkt om een RES-

project aan het portfolio toe te voegen, zoals in de 

memo van de stuurgroep werd gevraagd. Het project  

Rode Buurt heeft een stedelijke context heeft. Van de 

vier projecten zijn er drie inhoudelijk goed genoeg, 

waarvan er twee, Proeftuin opgewekt (RES) en Rode 

Buurt Zaandijk aan het portfolio worden toegevoegd, 

beiden met iets minder middelen dan aangevraagd. Voor 

Greppelland Fryslȃn zijn helaas onvoldoende middelen 
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beschikbaar om het hele project toe te kennen maar 

deze is voor iets meer dan de helft toegekend.  

Er is op dit thema één project afgewezen. De 

argumentatie heeft het project van het 

programmabureau separaat ontvangen.  

Proeftuin Opgewekt 

Dit project kan het verschil maken in hoe erfgoed wordt 

meegenomen in toekomstige RES-en. Het project sluit 

direct aan bij de ambities die in de memo van de 

stuurgroep van begin 2022 zijn verwoord. Alle dertig 

energieregio’s in Nederland moeten aangeven waar en 

hoe duurzaamheidsmaatregelen in het landschap 

worden ingepast. In dit deel van Nederland zijn daar veel 

landgoedeigenaren bij betrokken. In Proeftuin Opgewekt 

worden zij met name bediend in zowel overleg als 

ontwerp als uitvoering. Dit is in lijn met de 

uitgangspunten van de memo van de stuurgroep van dit 

voorjaar. Het project voegt de stuurgroep dan ook met 

veel genoegen toe aan het portfolio. (Toekenning is iets 

verlaagd)  

Rode Buurt Zaandijk  

De Rode Buurt is een project dat naadloos aansluit bij 

het portfolio van deze zesde ronde en waar we naar op 

zoek zijn geweest. Het bijzondere is dat de 

woningbouwcorporatie zijn nek uitsteekt en bereid is om 

af te zien van een financieel veel interessantere keus 

voor sloop/nieuwbouw. Sloop is veel goedkoper maar 

desalniettemin wordt er gekozen voor behoud met als 

argument het behoud van identiteit.  

Het is de eerste keer dat binnen het programma een 

uitkering wordt verleend aan dezelfde gemeente, en dat 

heeft voor veel discussie binnen het programmabureau 

gezorgd. Ondanks dat meent de stuurgroep dat dit 

project dusdanig relevant is omdat het thema 

verduurzaming van corporatiebezit met erfgoedwaarden 

overal in Nederland speelt dat de voorbeeldwerking te 

groot is om dit niet mee te nemen in het 

uitvoeringsprogramma. (toekenning is verlaagd)  

Greppelland 

Dit project is een goed uitgewerkt en goed doordacht 

duurzaamheidsproject. Er wordt door behoud en herstel 

van historisch waardevol greppelland substantieel 

vermindering van CO2-uitstoot bereikt en 

landschapskwaliteit teruggebracht. Dat is één van de 

hoofddoelen van het programma en van het huidige 

klimaatakkoord. Het project kent overlap met het reeds 

toegekende project Amsterdam Wetlands. Tegelijkertijd 

is het bodemdalingsprobleem in Nederland veel groter 

dan alleen in Noord-Holland en is het in deze tijd echt 

maatschappelijk relevant. Het is daarom spijtig dat dit 

project vanwege onvoldoende middelen niet in zijn 

geheel aan het uitvoeringsprogramma kan worden 

toegekend, er wordt een bedrag van iets meer dan de 

helft aan het project uitgekeerd. (Toekenning is verlaagd) 

Thema stedelijke groei & krimp 

Deze ronde zijn voor dit thema in totaal vijf projecten 

ingediend. Drie daarvan betroffen projecten uit de vorige 

ronde. Van de vijf projecten springen er twee uit, te 

weten Dorpshart Oosterhout en Slotkwartier Egmond. 

Beide aanvragen zijn sterk verbeterd ten opzichte van de 

vorige ronde. Helaas is opnieuw onvoldoende budget om 

beide projecten toe te kennen. De keuze was erg lastig, 

maar vanwege de brede aanpak en de zekerheid van de 

maatschappelijke impact voor het dorp en haar 

bewoners is Dorpshart Oosterhout net iets beter 

beoordeeld. Beide projecten liggen in een provincie met 

al veel toegekende projecten, daarom is gekozen voor 

inhoud boven regionale spreiding, zoals genoemd in het 

uitvoeringskader. Pijnlijk genoeg komt Slotkwartier 

Egmond daarmee wederom bij de categorie positief 

beoordeeld maar onvoldoende middelen.  

Egmond aan de Hoef ontvangt deze ronde geen 

uitkering. Verder zijn er op dit thema vier projecten 

afgewezen. De argumentatie hebben de projecten van 

het programmabureau separaat ontvangen.  

Dorpshart Oosterhout 

Dit project is een goed voorbeeld van een stedelijk 

project met duidelijke maatschappelijke impact. Heel 

duidelijk is geworden dat door inzet van erfgoed de 

maatschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van een dorp in 

de toekomst heel veel sterker gemaakt kan worden. De 

brede aanpak van het plan met onder andere 

herbestemming van religieus erfgoed, nieuwe woningen 

en een erfgoedinclusieve openbare ruimte sluiten 

nauwgezet aan bij de sociaal maatschappelijke behoefte 

van het dorp. Aan alle aanbevelingen uit de vorige ronde 

is voldaan en er is veel vertrouwen dat deze aanpak gaat 

leiden tot een verbeterd dorpshart voor de inwoners van 

Oosterhout. (Toekenning is verlaagd)  

Slotkwartier Egmond 

Het plan om het historische slotkwartier te revitaliseren 

tot een nieuw levendig dorpshart is zorgvuldig 

uitgewerkt. Het project is duidelijk erfgoedinclusief. Het 

project wordt dan ook goed beoordeeld maar kan 

wederom niet toegekend worden wegens te weinig 

middelen.  
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Thema’s kennis & dialoog en 

omgevingsvisie 

Binnen dit thema is één project ingediend, 

Landschapsvisie Middag Humsterland. De  

Stuurgroep onderschrijft de noodzaak tot een integrale 

gebiedsvisie. Het project dient voor de tweede keer in. 

Het plan is aanzienlijk verbeterd door een veel beter 

uitgewerkte koppeling tussen visie en de deelprojecten. 

In de deelprojecten komt het tot uitvoering, de schop in 

de grond. Dit is een belangrijke aanvulling op de vele 

onderzoeken en visies die al voor dit gebied gemaakt 

zijn. Ook vanwege de regionale spreiding (Groningen) 

wordt dit project toegekend. 
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CONCLUSIE & HOE VERDER?

 Algemeen 

Veel sneller dan verwacht zijn we alweer aanbeland in de 

laatste ronde van het programma. Met dit 

uitvoeringsprogramma worden zes goede projecten 

toegevoegd aan het programma. Deze ronde was voor 

de stuurgroep een zware ronde om te beoordelen, de 

kwaliteit van de ingediende projecten wordt steeds 

hoger, waardoor ook het maken van een goede afweging 

lastiger wordt. De aandacht voor erfgoed in combinatie 

met de transitieopgaven is landelijk zichtbaar en 

gemeten toegenomen ( zie www.erfgoeddeal.nl voor de 

tussenmeting van Ecorys). Er is veel animo voor het 

indienen van projecten en het programma heeft te 

maken met een flinke overvraag, meer projecten dan 

middelen. De stuurgroep zou het dubbele aan middelen 

met gemak kunnen besteden aan goed en snel uit te 

voeren projecten. De stuurgroep constateert daarmee 

dat het programma voorziet in een grote behoefte.  

Verlenging van het programma 

Nog niet zeker is of het programma wordt verlengd. 

Tegelijkertijd zijn we wel al aan het nadenken wat we 

kunnen doen als er verlengd gaat worden! Ongeveer 5 

november 2022 verwachten we uitsluitsel hierover. Bij 

een verlenging is de verwachting van de Stuurgroep dat 

de hoofddoelen van het programma niet zullen wijzigen. 

Dit staat echter niet vast en zal besproken worden vanuit 

OCW met alle dertien partners van de Erfgoed Deal.  

De stuurgroep geeft nu al op voorhand het volgende 

mee:  

1. Het is aan te bevelen dat de Unie van 

Waterschappen ook een partner wordt van de 

Erfgoed Deal. Waterschappen zijn vaak 

onderdeel van de projecten rondom 

waterveiligheid en klimaatadaptatie.   

2. De stuurgroep zou graag onderzocht zien of de 

volgende onderwerpen meer onderdeel kunnen 

worden van de Erfgoed Deal: als eerste 

stedelijke ontwikkeling (de woningbouwopgave, 

asielzoekerscentra) mag urgenter naar voren 

komen, daarnaast ontbreekt nu ook de 

stikstofproblematiek. Ook zien we grote kansen 

voor het netbeheer en duurzame energie. Deze 

punten mogen sterker naar voren komen in de 

eventueel te herijken visie.  

3. Het programmabureau heeft namens de 

stuurgroep een biedboek opgesteld. Dit 

biedboek biedt kansen om het gesprek aan te 

gaan met andere partners en ministeries om de 

financiële middelen van het programmabureau 

te vergroten. De stuurgroep ziet echt kansen 

voor meer middelen, tenslotte realiseert dit 

programma ook beleidsdoelen van andere 

ministeries en maatschappelijke organisaties. 

De stuurgroep gaat de komende tijd met dit 

biedboek op pad.  

De stuurgroep staat open voor verder gesprek over de 

inhoud en de toekomst van de Erfgoed Deal.  

Vervolg 

Alle projecten in dit uitvoeringsprogramma worden 

telefonisch op de hoogte gesteld van de uitkomst van 

hun aanvraag. Daarna ontvangen de projecten een brief 

met de reden voor de toekenning of afwijzing. De 

bedragen worden via het departement BZK uiteindelijk 

omgezet in een decentralisatie uitkering. De 

decentralisatie uitkeringen worden in de 

decembercirculaire 2022 van het Rijk overgemaakt. Voor 

het project Curaçao wordt een andere route gevolgd via 

het NRF. Dit wordt in overleg met het ministerie van 

OCW en de RCE verder vormgegeven.   

Kick-off bijeenkomsten nieuwe projecten 

Uitgangspunten van het programma zijn samenwerking 

en leren. Alle projecten uit deze ronde met een positieve 

beoordeling ontvangen daarom een uitnodiging voor een 

kick-off bijeenkomst. In deze bijeenkomsten worden de 

voorstellen voor de leeromgeving verder afgerond en 

uitgewerkt. De kick-off bijeenkomst vindt digitaal plaats.  

Intervisie 

De projecten die in het uitvoeringsprogramma van deze 

ronde zijn geplaatst komen met elkaar in een 

intervisieprogramma. Hier is ‘leren van elkaar’ het 

uitgangspunt. Dit is allemaal uitgewerkt in het werkplan 

van het programmabureau en is te vinden op 

www.erfgoeddeal.nl  Op de website zijn ook goede 

voorbeelden te vinden van intervisiebijeenkomsten met 

de direct betrokkenen van projecten uit eerdere rondes 

van de Erfgoed Deal. Intervisie wordt nog voor het einde 

van het jaar afgerond.  

Tijdschrift DEAL! 

Het programmabureau werkt verder aan een publicatie 

over deze projecten. Dat gebeurt in het tijdschrift DEAL! 

http://www.erfgoeddeal.nl/
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Erfgoed als vaste waarde voor de toekomst. Hiervan zijn 

reeds vier nummers verschenen en de vijfde is in de 

maak. Projecten schrijven voor de DEAL! een eigen 

artikel. De projecten van de zesde ronde worden samen 

met de projecten van de vijfde ronde in de laatste DEAL! 

opgenomen. Verwachting is dat dit laatste nummer vlak 

voor de kerst 2022 op de deurmat valt.  

Podcast Verborgen in het volle zicht.  

De reeks van de podcast ‘Verborgen in het volle zicht’ 

wordt tot einde van dit jaar doorgezet, aangezien deze 

goed beluisterd wordt (ca. 11.000 x tot september 2022). 

In het voorjaar zijn er drie nieuwe afleveringen 

gepubliceerd, waaronder de projecten Maassluis, 

Kademuren Amsterdam en DuMoments Des 

Monuments. Momenteel worden er drie nieuwe 

afleveringen voorbereid van projecten uit de vijfde 

ronde. Simon Heijmans maakt voor ons deze podcasts. 

Als programmabureau zorgen we ervoor dat in de 

podcastserie de veelzijdigheid van het portfolio goed 

naar voren komt. Voor de vijfde ronde zijn de projecten 

Hemmes Zaandam, Belevenisboerderij Schieveen en 

Buurtbakens Haarlem geselecteerd. Voor de zesde en 

laatste ronde verwachten we twee podcasts uit te 

brengen in december 2022.  

Kernkaartenpublicatie 

De kernkaarten van uitvoeringsprogramma’s een tot en 

met vijf staan online. De contactpersonen van de 

projecten hebben waardevolle informatie aangeleverd in 

het format en geven ons een update wanneer er nieuwe 

ontwikkelingen zijn of aanvullende activiteiten. De kaart 

wordt dan geactualiseerd. Voor deze nieuwe projecten 

zal hard gewerkt moeten worden om snel een kernkaart 

op te leveren aangezien het programmabureau werkt 

aan een eindpublicatie van deze kaarten. Publicatie 

hiervan staat gepland voor november 2022. Er is een 

opdracht gegeven aan een vormgever om van deze 

gegevens een publieksvriendelijke digitale eindpublicatie 

op te leveren die ook online de komende jaren te 

raadplegen is.   

Thema video’s 

De thema video’s (klimaat, duurzaamheid en stedelijk) 

zijn af en gepubliceerd. Ze zijn te vinden op de website 

van het programma. Dit zijn drie video’s waarin de 

werkwijze van de Erfgoed Deal in bredere zin door 

middel van drie projecten in beeld wordt gebracht. We 

bereiken hiermee een nieuwe doelgroep en kunnen snel 

en op een toegankelijke manier de werkwijze en 

resultaten van de Erfgoed Deal laten zien.  

Zitterd Climate Proof – herinrichting rijksmonumentaal 

stadspark en het terugbrengen van de oude beek in het 

stadsbeeld, om tegelijk wateroverlast en hittestress 

tegen te gaan – wateropgave Limburg 

Meester van der Heijden Groeve – onderhoud van 

archeologisch rijksmonument met 

verduurzamingsmaatregel ten behoeve van de 

plaatselijke bevolking die ook nauw betrokken is bij het 

proces – bijdrage aan de RES 

Scholen Nieuwegein – onderhoud en innovatie 

bestaande schoolgebouwen i.p.v. sloop – behoud Post65 

erfgoed 

De video’s worden gebruikt voor de 

themabijeenkomsten, vakbeurs MONUMENT, het 

Deltacongres, het Monumentencongres, de 

intervisiebijeenkomsten en verschillende informatie 

webinars. De video’s zijn ook te vinden op de website 

van de Erfgoed Deal.  

Themabijeenkomsten 

Dit najaar organiseert het programmabureau als 

onderdeel van de leeromgeving drie 

themabijeenkomsten. Dit zal de eerste keer zijn dat 

projecten en betrokkenen elkaar weer live op locatie 

kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. 

Het gaat om drie middagvullende programma’s waarin 

deelnemers de diepte ingaan door middel van 

interactieve deelsessies en deelnemen aan excursies 

naar projecten uit de Erfgoed Deal. Op donderdag 13 

oktober is de bijeenkomst Erfgoed en stedelijke groei in 

Hotel Maassluis. Vervolgens gaan we het op dinsdag 22 

november hebben over klimaatadaptatieve 

landschappen en steden in het Rijtuigenmuseum 

Valkenswaard (met bezoek aan het 

watermolenlandschap van de Venbergse Watermolen). 

We sluiten af op maandag 12 december met de 

bijeenkomst Duurzame steden in de Waalse Kerk in 

Amsterdam.  
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FINANCIEEL OVERZICHT RANKING EN SPREIDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CATEGORIE MOTIVERING PROJECTNAAM BEDRAGEN (EXCL. MATCHING) 
  WATER VOOR CURAÇAO € 357.000 

POSITIEVE BEOORDELING 
TOEKENNING 

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

PROEFTUIN OPGEWEKT € 359.000 
RODE BUURT ZAANSTAD € 600.000 

 GREPPELLAND FRYSLAN 
HART VAN OOSTERHOUT 

€353.000 
€ 575.000 

 MIDDAG HUMSTERLAND € 156.000 
 
 

  

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. 

POORT UTRECHTSE HEUVELRUG € 685.000 

   SLOTKWARTIER EGMOND AAN DEN HOEF € 570.000 
   
   
   

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

AFGEWEZEN  
 AFGEWEZEN  
 AFGEWEZEN  
 AFGEWEZEN  
 AFGEWEZEN  
 AFGEWEZEN  
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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 
                       LINIELANDSCHAP WAALDIJK 
                          WATER VOOR CURAÇAO 

OVERIJSSEL 
GELDERLAND 

GELDERLAND/ZUID-HOLLAND 
CURAÇAO 

   
DUURZAAMHEID AMSTERDAM WETLANDS NOORD-HOLLAND 

 FORTEILAND PAMPUS NOORD-HOLLAND 
 MEESTER VAN DER HEIJDENGROEVE ZEELAND 
 KADEMUREN AMSTERDAM NOORD-HOLLAND 
 DU MOMENT DES MONUMENTS 

HEMMES ZAANDAM 
BELEVENISBOERDERIJ SCHIEVEEN 

PROEFTUIN OPGEWEKT 
RODE BUURT ZAANSTAD 
GREPPELLAND FRYSLAN 

UTRECHT 
NOORD -HOLLAND 

ZUID-HOLLAND 
OVERIJSSEL 

NOORD-HOLLAND 
FRYSLAN 

   
STEDELIJKE GROEI & KRIMP STADSPARK WEERT LIMBURG 

 WADDENKUST K(L)EIGOED FRIESLAND 
 SCHOLEN NIEUWEGEIN UTRECHT 
 STINSPARK ZWOLLE 

VELPERWEG ARNHEM 
STADSHAVEN MAASSLUIS 

STIJLICOON NAGELE 
BUURTBAKENS HAARLEM 

SLUISKWARTIER DEVENTER 
HART VAN OOSTERHOUT 

OVERIJSSEL 
GELDERLAND 

ZUID-HOLLAND 
FLEVOLAND 

NOORD-HOLLAND 
OVERIJSSEL  

GELDERLAND 
   

KENNIS & DIALOOG EEN NIEUWE TIJD GELDERLAND 
 WIJKAANPAK DE PAS GELDERLAND 
 BUITENGEWONE LEERSTOEL DRENTHE 
 ERFGOED STERREN OVERIJSSEL 
 MIDDAG HUMSTERLAND GRONINGEN 
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De tabel geeft de regionale spreiding van het portfolio van de Erfgoed Deal weer en behelst alle projecten uit de zes ronden van het programma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 VONDST GELDERLAND/ZUID-HOLLAND/DRENTHE 
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FINANCIEEL OVERZICHT DECENTRALISATIE-UITKERINGEN (DU) 

Uitvoeringsprogramma 6e ronde  

PROJECTNAAM ONTVANGER DECENTRALISATIE-UITKERING 
Water voor Curaçao  
Proeftuin Opgewekt 
Rode buurt Zaanstad  
Greppelland Fryslan  
Hart van Oosterhout  
Middag Humsterland 

Land Curaçao via SMfC 
Provincie Overijssel 
Gemeente Zaanstad 

Provincie Fryslan 
Gemeente Overbetuwe 

Gemeente Westerkwartier 

€357.000 (via NRF) 
€ 359.000 
€ 496.000 
€ 353.000 
€ 575.000 
€ 156.000 

   

 Storting btw-compensatiefonds 
gemeente en provincie 

€ 104.000 

   
TOTAAL € 2.400.000 
BUDGET € 2.400.000 

VERSCHIL € 0 

Totaal bijdrage vanuit het Rijk Erfgoed Deal 

UITVOERINGSPROGRAMMA RIJKSBIJDRAGE 
Uitvoeringsprogramma 1e ronde € 4.018.000 
Uitvoeringsprogramma 2e ronde € 2.862.000 
Uitvoeringsprogramma 3e ronde € 3.692.000 
Uitvoeringsprogramma 4e ronde € 3.072.000 
Uitvoeringsprogramma 5e ronde € 2.482.000 
Uitvoeringsprogramma 6e ronde € 2.400.000 

TOTAAL € 18.526.000 

 

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.  
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BIJLAGE OVERZICHT INDIENINGEN 6E RONDE  

 

PROJECTNAAM GEVRAAGDE RIJKSBIJDRAGE MATCHING TOTAAL INDIENING 
WATER VOOR CURACAO  
PROEFTUIN OPGEWEKT 

RODE BUURT ZAANSTAD  
GREPPELLAND FRYSLÂN 

HART VAN OOSTERHOUT  
MIDDAG HUMSTERLAND 

€ 357.000 
€ 409.000 
€ 750.000 
€ 659.000 
€ 625.000 
€ 156.000 

€ 401.000 
€ 343.000 

€ 2.203.000 
€ 734.000 

€ 1.265.000 
€ 180.000 

€ 758.000 
€ 752.000 

€ 2.953.000 
€ 1.393.000 
€ 1.890.000 
€ 336.000 

          POORT UTRECHTSE HEUVELRUG 
SLOTKWARTIER EGMOND AAN DEN HOEF 
 

€ 685.000 
€ 570.000 

                    € 734.000 
€ 1.022.000 

 

            €1.393.000 
€1.707.000 

 
 €7.572.000 €13.128.000 €20.700.000 
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