
Erfgoed Deal 2020Indienformulier

De deadline voor de indiening is 15 september 2020. 
Indienen is alleen digitaal mogelijk via  
erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl 
De ambitie van de Erfgoed Deal is om gezamenlijk een waardevolle 
leefomgeving te creëren die met zorg is vormgegeven, waarin ons 
verleden tastbaar is en waar we ons ook in de toekomst mee 
verbonden voelen. 

Het programmabureau van de Erfgoed Deal zoekt aansprekende 
voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een 
rol van betekenis speelt. 

In verband met de coronacrisis geldt een verkorte procedure voor 
2020.  We leggen de focus op de informele voorfase waarin we 
samen sparren over de meerwaarde van erfgoed, initiatieven 
klaarmaken voor indiening en nadenken over wat we kunnen leren 
van het initiatief. Dit is uitgewerkt in bovenstaande infographic.

Het programmabureau bespreekt graag vóór de definitieve 
indiening het project en en de aanvraag met u door en werkt graag 
samen aan een kansrijke en volledige voordracht aan de stuurgroep 
van de Erfgoed Deal. Maak de antwoorden daarom zo specifiek en 
duidelijk mogelijk en houd het kort en bondig! 

mailto:erfgoeddeal%40cultureelerfgoed.nl?subject=


 1. Initiatiefgegevens

 Contactgegevens:

 Contactpersoon

 E-mailadres

 Telefoonnummer

 Postadres (postbus/straat)

 Postcode en plaats

  Gemeente of provincie voor 
decentralisatie-uitkering

 
Titel initiatief: (max. 100 tekens)

 

 2. Categorie initiatief

>  De Erfgoed Deal richt zich op de transitieopgave middels drie hoofdthema’s (klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid en 
stedelijke groei en krimp) en/of twee ondersteunende lijnen (erfgoed als basis voor omgevingsvisies en kennis en dialoog).

2.1   Geef aan welke hoofdthema(s)  
en/of ondersteunende lijn(en)  
in uw project of initiatief  
centraal staan (meerdere keuzes  
mogelijk, maar niet verplicht!):

Toelichting: (max. 500 tekens)

  Geef in deze toelichting aan welke  
transitie opgave(n) in de aanvraag zit(ten).  
Het kan zo zijn dat er meerdere opgaven in de  
aanvraag zitten. Noem deze dan specifiek. 
 Let op: het gaat hier dus om de hoofdopgave  
die erfgoedinclusief gemaakt moet worden.
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■ klimaatadaptie

■ energietransitie en duurzaamheid

■ stedelijke groei en krimp

■ kennis en dialoog

■ omgevingsvisie

Huisnummer Toevoeging



2.2  Geef een korte beschrijving van de 
concrete opgave ten opzichte van 
de bij 2.1 gekozen hoofdthema(‘s) 
en/of ondersteunende lijn(en) en 
geef aan wat de rol van erfgoed is: 

  (max. 1000 tekens)  
 
Leg de opgave hier concreet uit. Wat  
gebeurt er precies? Probeer dat kort en  
bondig te beschrijven. En geef vervolgens 
 het antwoord op de vraag: wat is de rol  
van erfgoed in de opgave? Denk vanuit  
de opgave! Erfgoed is niet de primaire  
insteek. Op welke manier brengt erfgoed  
deze transitie opgave(n) (klimaat, duur- 
zaamheid enz) van een zes naar een acht?  

 3. Gebiedsgericht en samenwerking

>  Initiatieven die passen binnen de Erfgoed Deal zijn gebiedsgericht en komen voort uit samenwerking tussen overheden en maatschap-
pelijke partijen, waaronder erfgoedorganisaties. Onder gebiedsgericht verstaan we een ruimere blik met meer afstand tot afzonder-
lijke objecten en structuren. De samenwerking richt zich op overheden onderling; tussen overheden en maatschappelijke organisaties 
en tussen overheden met lokaal (burger)initiatief. Vormen van participatie en het benutten van lokale kennis vallen hier ook onder.

3.1  Beschrijf kort en bondig de  
gebiedsgerichte aanpak van 
het initiatief: 

 (max. 1000 tekens)

  Wat is gebiedsgericht aan het project?  
Waaraan is dat te zien? We moeten het  
perspectief op de monumentenzorg  
verruimen. In de ruimte, door de  
cultuurhistorische waarde van gebie den  
te duiden en daarbinnen de betekenis  
van monumentale objecten en structuren:
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3.2   Indien van toepassing: beschrijf hoe  
het initiatief voor de Erfgoed Deal  
onderdeel uitmaakt van een grotere  
gebiedsopgave (een voorbeeld is het  
verhogen van een historisch  
hoornwerk in het kader van een  
grotere dijkverstevigingsopgave): 
 
(max. 1000 tekens) 
 
Let op: het is de bedoeling dat binnen het  
grotere geheel (de gebiedsopgave) duidelijk  
wordt welke middelen worden ingezet om de  
opgave erfgoedinclusief te maken. Benoem hier  
de grotere gebiedsopgave waar het project  
binnen valt maar zoom daarna in wat de  
aanvraag precies inhoudt. Wat is de rol van de  
aanvraag voor het erfgoedinclusief maken van  
de gebiedsopgave?

3.3  Welke partners ondersteunen  
het initiatief? 
 (max. 1000 tekens)

  Benoem de partners en de rol van de verschil- 
lende partners in de opgave die voor u ligt.
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3.4  Beschrijf hoe binnen het initiatief  
met elkaar wordt samengewerkt: 
 
(max. 1500 tekens)

  Op welke manier werken jullie met elkaar  
samen? Wie is in de toekomst de  
penvoerder van het project? Hoe en op  
welke manier worden andere partijen 
betrokken bij de uitwerking van het  
initiatief? Wat is ieders zijn verantwoor- 
delijkheid? Hoe houden jullie het  
programmabureau op de hoogte van  
de vorderingen?

 4. Erfgoedinclusief

>  De initiatieven die worden gefinancierd vanuit de Erfgoed Deal hebben geen primaire focus op het erfgoed maar richten zich op de 
aansluiting vanuit het erfgoed bij initiatieven op de hierboven genoemde  opgaven. Het gaat zowel om bestaande opgaven als nieuwe 
initiatieven waarbij de Erfgoed Deal het mogelijk maakt dat erfgoed meer aandacht krijgt. Een goed doordacht begrip van erfgoed 
zorgt voor meerwaarde van bestaande initiatieven, gebruikt de kracht van een ontwerp en verhoogt de kwaliteit van de opgave.

4.1  Beschrijf hoe de inzet van erfgoed  
het initiatief verrijkt en de kwaliteit  
van de opgave verhoogt (zie  
Afwegingskader Erfgoed Deal  
op www.erfgoeddeal.nl) 
 
(max. 2000 tekens): 
 
Hierboven werd al even kort gevraagd wat de  
rol is van erfgoed binnen het initiatief. Hier  
kan meer uitleg gegeven worden over de  
betekenis van erfgoed in de opgaven, hoe  
maakt erfgoed onderdeel uit van de transitie  
en hoe maakt erfgoed de opgave(n) sterker en  
beter. Ga zoveel mogelijk in op hoe erfgoed  
een inspiratie kan zijn om anderen ook op  
deze manier projecten erfgoedinclusief te  
maken. Hoe is dat zichtbaar?
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 5.  Financiering en matchingsbijdrage

>  De Erfgoed Deal financiert de meerkosten van een erfgoedinclusieve uitvoeringspraktijk van het initiatief. De afspraak van de partners 
is dat de financiering vanuit de Erfgoed Deal bestaat uit een bijdragepercentage van 47,5% vanuit het Rijk en van 52,5% matching door 
gemeente(n) of provincie(s). Matching is niet verplicht maar wel belangrijk om gezamenlijk invulling te geven aan de opgaven waar we 
voor staan. 

Bij matching wordt uitgegaan van reële extra financiële impulsen. Zowel de bijdrage vanuit het Rijk als de matching moet gericht  
zijn op de ‘erfgoed plus’. Ambtelijke inzet wordt niet gezien als (matchings) bijdrage van gemeenten of provincie (zie ook het 
Afwegingskader op www.erfgoeddeal.nl).

De beoogde financiële bijdrage vanuit het Rijk binnen de hoofdthema’s ligt tussen de €250.000 en €1.000.000. Het beoogde maximum 
voor de financiële bijdrage vanuit het Rijk voor de ondersteunende lijnen ligt op €500.000.

Rekenvoorbeeld bij projectbegroting van 600.000 euro:
Bijdrage vanuit het Rijk is € 285.000 (47,5%) en de bijdrage van gemeente en/of provincie is € 315.000 (52,5%).

5.1  Welk bedrag aan bijdrage vanuit  
het Rijk vraagt u voor de uitvoering  
van het initiatief? (inclusief btw en  
voor decentralisatie-uitkeringen  
worden bedragen gehanteerd  
afgerond op € 1.000)

5.2  Welk bedrag aan matching door 
gemeenten en/of provincie wordt  
bijgedragen aan het initiatief?  
(inclusief btw)

5.3  Voeg bij dit ingevulde indien- 
formulier toe de schriftelijke  
toezegging of een besluit van  
het college van burgemeester &  
wethouders of Gedeputeerde  
Staten over de matching:

5.4  Voeg bij dit ingevulde indien- 
formulier toe de projectbegroting  
(inclusief matchingsbijdrage).

>  De bijdrage vanuit het Rijk voor de Erfgoed Deal vindt plaats door middel van decentralisatie-uitkeringen. Om een uitkering te kunnen 
doen is informatie nodig over btw. Bij het invullen van dit formulier vragen we om bedragen inclusief btw. Gemeenten en provincies 
kunnen onder voorwaarden betaalde btw terugvragen bij het btw-compensatiefonds (BCF). Voor het uitkeren van decentralisatie-
uitkeringen vragen we initiatiefnemers om inzichtelijk te maken in hoeverre sprake is van compensabele btw.

5.5  Is binnen de projectbegroting sprake 
van compensabele btw? (btw die de  
gemeente of provincie terug kan vragen  
bij het btw-compensatiefonds (BCF)

Meesturen als bijlage.
Dit mag een brief zijn van het college van B&W of GS waar een  
toezegging of het besluit vermeld is.

Meesturen als bijlage.
Let op dat het programmabureau hier graag de hele begroting wilt zien, niet 
alleen de begroting van het bedrag dat als uitkering wordt aangevraagd. 
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5.6  Welke organisaties dragen naast  
gemeenten of provincies bij aan  
het initiatief? 
 
(max. 1000 tekens) 

  Het gaat hier om organisaties die ook financieel  
bijdragen aan het initiatief. Dat kan zijn aan  
de gehele opgave, of aan het onderdeel erfgoed  
binnen de opgave. Graag beiden inzichtelijk  
maken, inclusief de bedragen.

 6. Voorbeeldwerking, leeromgeving en dialoog

>  In het uitvoeringsprogramma van de Erfgoed Deal worden initiatieven opgenomen die zich richten op de uitvoeringspraktijk en waar 
een voorbeeldwerking vanuit gaat. We zetten de aansprekende voorbeelden in de etalage en brengen de kennis verder naar de plekken 
waar we impact willen hebben, juist buiten de erfgoedsector. We willen met en van elkaar leren, kortom meer zijn dan een opeensta-
peling van projecten. Met de leeromgeving leren we van de projecten en brengen we de kennis samen verder.

6.1  Geef een toelichting op de voor- 
beeldwerking van het initiatief.  
Benoem hierbij wat het initiatief  
leerzaam maakt voor anderen,  
waar het zich in onderscheidt en  
mogelijk trendsettend is:

 (max. 1000 tekens)

  Binnen de leeromgeving zetten we projecten  
in de etalage zodat we anderen inspireren en  
motiveren om erfgoed als belangrijke waarde  
mee te nemen bij de aanpak van ruimtelijke  
(transitie) vraagstukken. Specifiek voor het  
project van deze aanvraag zoeken we dan ook  
wat het project leerzaam maakt. Waar kunnen  
anderen wat aan hebben, een methodiek, een  
werkwijze, een aansprekend voorbeeld?  
Wat zou de rol zijn van dit project in onze  
leeromgeving? Wat is bijzonder aan de aanpak  
dat gedeeld zou moeten worden met anderen?
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6.2  Beschrijf voor wie (doelgroepen)  
de voorbeelden van het initiatief  
waardevol zijn: 
 
(max. 500 tekens)

  Wie wil je met de kennis die je opdoet met dit  
project bereiken? Dat kunnen onder andere  
waterschappen, woningcorporaties, studenten,  
bewoners, andere gemeenten, RO-adviseurs,  
provincies en adviesbureaus zijn. Wie hebben  
wat aan de opgedane kennis? Wie hoop je over  
de streep te trekken om opgaven vorm te geven  
waarin erfgoedinclusief ontwikkelen een  
gedeeld gedachtegoed wordt en blijft?

>  In de leeromgeving van de Erfgoed Deal brengen we de uitvoerders van de initiatieven samen en zorgen we voor het verder versprei-
den en inbedden van de kennis. We vragen initiatiefnemers om het leren en kennisdelen onderdeel te maken van het initiatief. 
Financiële middelen kunnen worden ingezet die aansluiten bij de doelgroep waarvoor de kennis uit het initiatief waardevol is. 

6.3  Beschrijf op wat voor manier kennis- 
opbouw en –uitwisseling onderdeel 
uitmaakt van het initiatief en hoe  
het initiatief kan bijdragen aan de  
leeromgeving van de Erfgoed Deal:

 (max. 1000 tekens)

  Beschrijf  de manieren om het aansprekende  
initiatief verder te brengen zodat anderen hier  
ook van kunnen leren. Denk aan het breder  
delen van het proces van het initiatief, de  
resultaten en leerpunten. Bedenk welke doel- 
groep(en) je wilt bereiken en op welke manier.  
Voorbeelden kunnen zijn: artikelen, symposia,  
expertmeetings, fietstochten, inbedding in de  
beroepspraktijk, inbedding in het onderwijs,  
(online) cursussen, een bijdrage aan een  
congres, een webinar of een vlog.
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> In de Erfgoed Deal is opgenomen dat participatie en dialoog (waar mogelijk) onderdeel uitmaken van de initiatieven. 

6.4  Beschrijf hoe participatie en dialoog  
met lokale doelgroepen en organi- 
saties een onderdeel uitmaken van  
het initiatief: 
 
(max. 1000 tekens) 

  Beschrijf met welke lokale doelgroepen en  
organisaties je samenwerkt en op welke manier   
met hen kennis wordt gedeeld en welke partici- 
patievormen worden toegepast 
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 7. Projectplan en samenvatting

7.1  Voeg bij dit ingevulde indienfor - 
mulier een uitgewerkt projectplan  
(inclusief begroting) en een samen- 
vatting van maximaal 1 A4 tezamen  
met vier afbeeldingen voor gebruik  
door het programmabureau.

 (max. 1000 tekens)

  Begin het projectplan met een samenvatting.  
Voor het projectplan hebben we geen vast  
format opgesteld. Het is van belang dat in het  
projectplan duidelijk wordt op welke manier  
het project wordt uitgevoerd, planning, tijd en  
wat het kost. Op het internet zijn vele verschil- 
lende vormen van een projectplan te vinden.  
Naast de antwoorden op de vragen is hier ook  
de ruimte om de antwoorden nog nader toe te  
lichten door aanvullende stukken (bijlagen) mee  
te sturen gekoppeld aan het projectplan. Als  
bijlage graag vier afbeeldingen van het project  
HIGH resolutie toevoegen.

7.2 Monitoring en evaluatie:

 ■  Ecorys verzorgt de monitoring en evaluatie van het programma. Ik ga akkoord dat het programmabureau van de  
Erfgoed Deal mijn gegevens deelt met het onderzoeksbureau. Zij kunnen contact opnemen met vragen over het initiatief 
zoals beschreven in dit formulier.

 7.3  Check: zijn de volgende bijlagen bij het formulier gevoegd?

 ■   verklaring matching (5.3)
 ■   projectbegroting (5.4)
 ■   projectplan (7.1)
 ■   samenvatting (7.1)
 ■   beeldmateriaal vier HIGH resolutie afbeeldingen van het project (7.1)
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	11: Ja
	12: Off
	13: Off
	14: Ja
	15: Off
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	8: Megchelen
	9: Provincie Utrecht 
	7: 
	5: 
	6: 
	16: Het klimaat verandert: met ingrijpende gevolgen voor natuur en biodiversiteit, hoger gelegen zandgronden in het oosten en zuiden (waar geen water uit grote rivieren wordt aangevoerd), beken en sprengen vallen droog, lage waterstand in rivieren en kanalen, laag grondwaterpeil, verzilting, funderingsproblemen. Urgentie is groot om actieve stappen te zetten om Nederland klimaatbestendig te maken. Een urgentie die wordt onderschreven door het Inspectierapport 'Aanhoudend droog' en de bijbehorende aanbevelingsbrief van minister Van Engelshoven.
	10: Kennisprogramma Klimaatbestendige aanpak kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen
	17: Kennisontwikkeling- en deling over cultuurhistorisch verantwoorde klimaatadaptatie staan centraal. Dit bereiken we door zowel inventariserende als oplossende/inspirerende activiteiten te ontplooien. Om inzicht te krijgen in de klimaatgevolgen inventariseert en monitort de Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor relevante data op 150 meetpunten. In provinciale proeftuinen start de zoektocht naar oplossingen voor de klimaatproblematiek binnen het proeftuingebied. Dit leidt voor de proeftuinen 'Samen effectief droogte bestrijden' en 'H2O Landgoederen' tot voorstellen voor klimaatplannen. In proeftuin 'Landgoederen Baakse Beek' worden de best practices geanalyseerd. In proeftuin 'Klimaatrobuust watersysteem Zeisterbos' worden bedachte oplossingen ook daadwerkelijk uitgevoerd. De opgedane kennis en ervaring worden middels een leeromgeving (voor erfgoed- en niet-erfgoed doelgroepen) verzameld en gedeeld. Tevens levert het Kennisprogramma een voorbeeld stellende en stimulerende bijdrage aan hoe erfgoed een meewegende en inspirerende factor is in provinciaal en regionaal klimaatbeleid.

	18: Nederland is ongekend mooi. Overal zijn plekken waar je onder de indruk komt van landelijke schoonheid. Niet zelden zijn dit plekken met KBL– aangelegd in regionale zones. Voor de KBL-rijke provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland zijn ze identiteitsbepalende elementen voor de leefomgeving, spreken tot de verbeelding, leveren een betekenisvolle bijdrage aan schoonheid en uniciteit van ons landschap en vertegenwoordigen een recreatieve waarde. Ze vormen met hun groene karakter rustruimten in (stedelijke) gebieden. Met elkaar representeren ze een indrukwekkende geschiedenis. Men kan er terecht met behoefte aan authentieke (natuur-)beleving, geborgenheid, verstilling, kleinschaligheid en zinvolle vormen van zelfvoorziening. Immers, KBL zijn vanouds duurzaam en synoniem aan deze begrippen. Voor het duurzame voortbestaan van dit Nederlandse erfgoed is het belangrijk om voornoemde inclusieve waarden als uitgangspunt en inspiratie te nemen voor hedendaags en toekomstig gebruik en ontwikkeling. Daarbij rekening houdend met de huidige actuele opgaven als klimaatadaptatie. 
	19: Belangrijk doel van het Kennisprogramma is het erfgoedinclusief maken van provinciaal en gemeentelijk klimaatbeleid. In de praktijk blijkt groen erfgoed nauwelijks tot niet als vanzelfsprekend mee genomen te worden (zie hoofdstuk 4 van Inspectierapport 'Aanhoudend droog') van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Met resultaten als de Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor, het uitproberen en toetsen van kennis in de prakijk van de provinciale proeftuinen en de leeromgeving sluit het Kennisprogramma nauw aan op overkoepelende klimaatadaptiestrategieën van provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en gemeente Zeist. Met als beoogd effect de voorbeeldwerking van het programma om in klimaatbeleid, Regionaal Droogte Overleg en gemeentelijke en regionale klimaatstresstesten als vanzelfsprekend rekening te houden met groen erfgoed. Zo komt het programma tegemoet aan belangrijke aanbevelingen van minister Van Engelshoven in het kader van voornoemd Inspectierapport.


	20: Het programma is tot stand gekomen met een groot aantal maatschappelijke samenwerkingspartners.

Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen - sKBL (landelijk platform kastelen, buitenplaatsen en landgoederen)
provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug (beleidsmakers en opstellers regionale/lokale klimaatadaptiestrategieën)
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rijn&IJssel, Waterschap Vallei & Veluwe (waterbeheer)
Utrechts Landschap, particuliere eigenaren, Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer (KBL beheer, ervaringen en kennis)
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Platform Utrechtse Buitenplaatsen (intermediairs)
KNMI, Klimaatverbond en WUR (kennispartners)
Fenicks (ontwikkelaar Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor)
	22: Het zetten van actieve stappen om Nederland klimaatbestendig maken is alom noodzakelijk - ook binnen KBL-rijke of erfgoedrijke omgevingen. In plaats van het kiezen voor 'standaardoplossingen' is het in deze gebieden van groot belang om deze oplossingen met respect voor de cultuurhistorische waarden door te voeren en in te passen in de cultuurhistorische context. Maar ook op zoek te gaan naar slimme oplossingen door inzichten en aanpassingen uit het verleden te combineren met moderne mogelijkheden en technologieën. Deze integrale benadering stimuleert de interdisciplinaire dialoog tussen de bij deze opgaven betrokken partijen. En draagt bij aan het inbedden van erfgoed, meer als vanzelfsprekend dan nu het geval is, in klimaatprogramma's  en het deelnemen als volwaardige gesprekspartner in bijvoorbeeld Regionaal Droogte Overleg.

Ter illustratie de proeftuin het Zeisterbos.  Noodzakelijk vanuit ecologisch oogpunt en vanwege de waterkwaliteit. Cultuurhistorisch onderzoek laat zien, dat de waterstand in de spreng al begin 20e eeuw zorgen baarde. Destijds zijn bepaalde oplossingen bedacht en onderzocht. Het is interessant om op deze inzichten terug te grijpen en er moderne methodieken en denkwijzen aan toe te voegen. Ander belangrijk aspect is het bewust maken van de lokale inwoners van de oorspronkelijke functie van de spreng en de grote klimaatopgaven waar we voor staan. Hiervoor zal in samenwerking met een kunstenaar een kunstwerk langs/in de spreng worden uitgevoerd.  

	21: Onderscheidend aan dit Kennisprogramma is, dat het zich op een interprovinciaal en intergemeentelijk niveau afspeelt. Door het project op deze interprovinciale schaal uit te voeren en kennis te toetsen aan de praktijk, ontstaan synergievoordelen.  Alle deelnemende partijen hebben het onderwerp klimaatbestendigheid gemeen, maar zijn vanuit een verschillende invalshoek betrokken. 

Penvoerderschap en projectleiding  ligt bij sKBL. 
Programmateam geeft samen met de penvoerder en algeheel projectleider
sturing aan het Kennisprogramma, bewaakt de voortgang en financiën. In
dit programmateam zijn de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland
alsook sKBL vertegenwoordigd.
Klankbordgroep geeft feedback en advies op (tussen)resultaten en
denken inhoudelijk mee. Deze groep bestaat uit een afvaardiging van de
provinciale proeftuinen, waterschap, eigenaar/beheerder van KBL, Fenicks, NPUH, RCE, aanvullende expertisen.
Provinciale projectgroepen bepalen mede de meetpunten voor de Groene en Blauwe Erfgoedmonitor, dragen bij aan de inbedding van erfgoed in de provinciale en regionale klimaatprogramma's, trekken de provinciale proeftuinen, verzamelen en delen van opgedane kennis en ervaringen.

Het streven is, dat de algemeen projectleider het programmabureau in ieder geval twee maandelijks een update stuurt. Daarnaast zal het programmabureau meegenomen worden in de algehele communicatie rondom het programma.
	25: Off
	26: Off
	23: 779.900
	24: 965.100
	27: sKBL voor projectvoorbereiding (50.000 euro in uren)
Fenicks voor ontwikkeling van Groene en Blauwe Erfgoedmonitor (20.000)
Samenwerkingspartners, als bijvoorbeeld UPG en NPUH, leveren ook belangrijke bijdragen in uren. 

	28: De voorbeeldwerking is meerledig:
1. Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor maakt voor een KBL-eigenaar mogelijk om actueel inzicht te krijgen in de 'klimaattoestand', maar ook in de effectiviteit van genomen maatregelen. Daarnaast maakt de monitor het mogelijk om regionaal, provinciaal en landelijk trends en ontwikkelingen te duiden.

2. Opgedane ervaring en kennis uit de provinciale proeftuinen worden gebundeld tot een stroomschema en een leeromgeving -  met daarin aandacht voor een methodologische aanpak voor doen van onderzoek, maken van keuzes in maatregelen, voorzien van onderbouwing en financiele paragraaf. 

3. Dialoog tussen bij erfgoed en klimaat betrokken partijen en organisaties – voorbeeld stellende werking hoe erfgoed ingebed en meegewogen kan worden in (provinciaal en regionaal) klimaatbeleid.

Op deze manier kunnen enerzijds eigenaren/beheerders van KBL in heel Nederland gebruik maken van de opgedane kennis, ervaring en slimme oplossingen binnen. Anderzijds is deze kennis ook beschikbaar voor ander erfgoed en doelgroepen buiten het erfgoedveld. 


	30: Leeromgeving erfgoedsector: zie hiervoor vraag 6.4

Leeromgeving buiten erfgoedsector:
* Medewerking aan een nationale innovatiebeurs op het gebied van klimaatadaptatie, georganiseerd door de provincie Utrecht. Doel is het bijeenbrengen van alle mogelijke innovaties en praktijkvoorbeelden met bewezen positieve effecten die in Nederland ontwikkeld zijn of reeds toegepast worden.
* Medewerking aan Nationaal Congres Volksgezondheid (zou eigenlijk april 2020 reeds gebeuren, maar door corona is dit congres helaas geannuleerd).
* Deelname in expertpool van provincie Utrecht op het gebied van klimaatadaptatie. 
* Specifieke artikelen of andere communicatie uitingen in vakmedia en online platforms.
Na de eventuele toekenning van de Erfgoeddeal is het de bedoeling om voornoemde doelgroepen ook via de leeromgeving van de Erfgoeddeal te bereiken. We gaan dan ook graag voor dit onderdeel graag de samenwerking aan met het Programmabureau Erfgoeddeal. 



	29: Klimaatopgaven zijn groots en complex, waarbij integrale samenwerking van cruciaal belang is. Het Kennisprogramma is waardevol voor doelgroepen binnen de erfgoedsector, zoals eigenaren/beheerders van KBL of betrokken natuurorganisaties, waterschappen en overheden in Nederland. Maar ook voor doelgroepen buiten de erfgoedsector als Rijkswaterstaat, RO- en klimaatadviseurs, boerenorganisaties op of nabij KBL.
	31: Participatie en dialoog organiseren we op nationaal als internationaal niveau:

Nationaal:
* Themadossier 'Klimaatbestendige KBL' op www.skbl.nl  
* Vaste rubriek in de digitale seizoensnieuwsbrief van sKBL 
* Social media als LinkedIn, Twitter en eventueel Facebook van samenwerkingspartners
* Aftrap per provinciale projectgroep
* Eén eindsymposium over alle provinciale proeftuinen
* Eén/twee overkoepelend landelijk themasymposium* 
* Digitale studio met podcasts, vlogs en blogs*
* Thema-artikelen in relevante media (tijdschriften, online platforms, e.d.) *
* Educatief kunstproject rondom kennis-ontwikkelproject Zeisterbos.
Voor deze onderdelen met * gaan we graag de samenwerking met het Programmabureau aan. Door bijvoorbeeld een gezamenlijk symposium te organiseren in 2022 en content te delen via de online community van de Erfgoeddeal op LinkedIn. 
Internationaal:
* Aansluiting op Interregproject Innocastle (provincie Gelderland)
* Aansluiting op meerjarige monitor van Stiftung Preussische Schlösser und Gärten

	33: Ja
	34: Ja
	35: Ja
	36: Ja
	37: Ja
	38: Ja
	32: Het Kennisprogramma sluit nauw aan op de behoeften van eigenaren/beheerders van erfgoed, maar draagt
ook bij aan het inbedden van erfgoed in (provinciaal en regionaal) klimaatbeleid. Hiertoe worden inventariserende en oplossende/inspirerende activiteiten ontwikkeld. Om inzicht te krijgen in de klimaatgevolgen inventariseert en monitort de Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor relevante data op 150 meetpunten. In provinciale proeftuinen start de zoektocht naar oplossingen voor de klimaatproblematiek binnen het proeftuingebied. Dit leidt voor de proeftuinen 'Samen effectief droogte bestrijden' en 'H2O Landgoederen' tot voorstellen voor klimaatplannen. In proeftuin 'Landgoederen Baakse Beek' worden de best practices geanalyseerd. In proeftuin 'Klimaatrobuust watersysteem Zeisterbos' worden bedachte oplossingen ook daadwerkelijk uitgevoerd. De opgedane kennis en ervaring wordt middels een leeromgeving (voor erfgoed- en niet-erfgoed doelgroepen) verzameld en gedeeld. 


