BIJLAGE 1

UITVOERINGSAGENDA

ERFGOEDNOTA 2017-2020 GEMEENTE AALTEN
2017

2018

2019

2020
partners

1.1

Erfgoed verankeren in de regionale krimpstrategie.

1.2

We monitoren ons erfgoed op leegstand en kwaliteit.

1.3

Binnen het project ‘Vastgoed in de etalage’ leegstaand erfgoed onder de aandacht
brengen.
Project ‘Betwist Grensland’ samen met het vakgebied vrijetijdseconomie en
mogelijke Duitse partners opstarten.

2.1

provincie Gelderland, regio
Achterhoek

€
3.1

3.2

3.3
3.4

rol gemeente

We ontwikkelen een gezamenlijke uitvoeringsagenda met provincie Gelderland,
waarin we uitvoering geven aan onze gezamenlijke ambities. Hierin krijgt de
deelname aan regioservices ook een plaats.
Cultuur- en Erfgoedpact regio Achterhoek.

integraal in
beleidsstukken
opnemen
provincie Gelderland
toezichthouden en
handhaven waar
nodig
Regio Achterhoek, eigenaren. opdrachtgever en
faciliteren
Kreis Borken, provincie
opdrachtgever en
Gelderland, gemeenten Oude faciliteren
IJsselstreek en Berkelland,
Natuurmonumenten.

agenda 2020

provincie Gelderland

deelnemer

provincie Gelderland

provincie Gelderland,
cultuurmij Oost, gemeenten
Achterhoek (incl. Doesburg)

opdrachtgever

Provincie Gelderland

gemeenten Achterhoek en
RCE
provincie Gelderland, WCL,
SAAP, GRC, restauratie
aannemers.

faciliteren

RCE

Partijen
samenbrengen,
bijeenkomsten
organiseren
samenwerking zoeken

provincie Gelderland,
SAAP, WCL, GRC
restauratieaannemers

bijeenkomsten
organiseren,
opdrachtgever
uitvoerder

Binnen bestaande
projecten opnemen

Binnen Achterhoek 2020
provincie Gelderland en
binnen lokaal beleid
Binnen bestaand project monitoring leegstand
regionaal budget
Binnen bestaand regionaal project
Interreg en Leader

Interreg en Leader Cofinanciering uit bestaand budget
Recreatie en Toerisme/ Oudheidkunde

5.000,00

pm

pm

€

10.250,00 €

€

500,00

pm

10.250,00 €

pm

10.250,00 €

In overleg met provincie Gld

Pilot project burgerparticipatie ‘erfgoedbrigade’ in onze streek uitvoeren in
samenwerking met WCL en SAAP/StivlA
2.500,00 €

2.500,00

€

2.500,00 €

Gemeentelijke cofinanciering wordt meegenomen bij het
opstellen van de begroting 2017 budget Cultuur- en
Erfgoedpact 45414020 / cofinanciering Provincie

10.250,00

Werkweek Rijksdienst Cultureel Erfgoed in de regio Achterhoek.

€

kansen financiering opmerkingen

2.500,00

3.5

nadrukkelijke positie/samenwerking lokaal VVE beleid

VVV's, Stichting Achterhoek
Toerisme

4.1

Activiteiten bij onze ambities waar mogelijk gezamenlijk uitvoeren en partners uit
het veld betrekken.

bewoners, ondernemers,
organisaties uit gemeenten

Faciliteren bijeenkomst Rijksdienst

In overleg met SAAP nagaan wat mogelijk is in de
uitvoering/ organisatiekosten.

Diverse subsidiemogelijkheden
Bestaand budget Recreatie en Toerisme / Oudheidkunde

€

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00

5.1

Uitvoeren wettelijke taken.

RCE, provincie Gelderland,
Monumentenwacht,
Commissie Cultureel Erfgoed

5.1.1

Actualisatie erfgoedverordening en nadere regels.

Afstemming binnen
vakberaad, cultuurcollega en
CCE.

5.1.2

Aanwijzen beschermde gemeentelijke Stads en dorpsgezicht(en)

5.1.3

Actualisatie Monumentenlijst
Toezicht en Handhaving , maakt onderdeel uit van handhavingsprogramma.

5.1.5

Actualiseren waardenkaarten en toevoegen lagen

5.2 + 5.3

Instandhoudingssubsidie gemeentelijke monumenten en instandhoudingssubsidie
maalvaardige molens.

2.000,00 €

2.000,00

€

2.000,00 €

€

Commissie Cultureel Erfgoed

opdrachtgever

provincie Gelderland

toezichthouder en
handhaver
opdrachtgever

2.000,00

Bestaand budget Kosten ivm monumenten

46.260,00 €

Leningen SVN.

46.260,00 €

46.260,00 €

adviseur,
subsidieverstrekker

46.260,00
adviseur,
subsidieverstrekker

€

40.000,00

Betreft incidentele gevallen.
Archeologische kaart dateert van 2010, na 10 jaar
actualisatie, uit nieuwe budget

12.500,00
provincie Gelderland

€
5.4

uitvoerder

N.v.t. voor gemeente Aalten, reeds 2 door rijk
aangewezen gezichten in onze gemeente
€

5.1.4

Organisatiekosten bijeenkomsten, budget afhankelijk van
soort project.

provincie Gelderland
Bestaand budget Monumenten / koppelsubsidie
provincie
Er staat 40.000,00 bij de SVN voor leningen/refulving
fund

5.5

Duurzaamheidsscan uitvoeren bij restauratieplannen.

5.6
6.1

Abonnement op de Monumentenwacht.
Zichtbaar erfgoed en kwaliteit in landschap vergoten bij Parkzone West Bredevoort.

provincie Gelderland
€
750,00 €

€

€
6.2

Uitvoering geven aan landschapsregeling/versterking landschap

6.3

Ondersteuning initiatieven plattelandsactiviteiten SAAP

5.000,00

€

7.1
7.2

Faciliteren adviescommissies cultureel erfgoed.

22.000,00 €

9.3
10.1

Publieksuitgaven ontwikkelen van uitgekomen rapporten en onderzoeken.

750,00 €

750,00 €

€

4.954,00

€

4.954,00

€

4.954,00

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Budget 2017 zit in de begroting. Voor 2018-2020 17.500
voor projecten en 2.000 organisatiekosten

opdrachtgever,
partners zoeken,
subsidies verkrijgen

Provincie Gelderland

faciliterend

Provincie Gelderland

adviseur,
samenbrengen
partijen,
subsidieverstrekker

Provincie Gelderland

€

1.000,00

€

pm

1.000,00 €

pm

pm

1.000,00 €

pm

1.000,00

€

1.000,00 €

Project ‘de laatste eer’ (funerair erfgoed)

€

Budget bepalen afhankelijk van de activiteit (Erfgoed,
Cultuur, Toerisme of Naoberfonds)

Wettelijke verplichting, bestaand budget
Monumentencommissie
Bestaande budgetten Kosten ivm monumenten en
Overige cultuur en oudheidkunde

Commissie Cultureel Erfgoed

Initiatiefnemers

uitvoerend

RCE, provincie Gelderland,
GRC, ERM
Provincie Gelderland

uitvoerend

Gelders Restauratie Centrum

uitvoerend

Kosten meenemen in totaalbegroting plan

uitvoerend

1.000,00

pm

1.000,00 Opstellers rapporten
StAT, VVV's, marketing,
musea, historische
pm
verenigingen
StAT, VVV's, historische
verenigingen
pm
Comité Open
Monumentendag, VVV's,
1.000,00 marketing
geloofsgemeenschappen,
historische verenigingen

Bestaand budget afhankelijk van project
opdrachtgever en
faciliterend

Provincie Gelderland,
Leader, Interreg

faciliterend,
subsidieverstrekker
faciliterend,
subsidieverstrekker
adviseur,
samenbrengen
partijen,
subsidieverstrekker

Bestaand budget Kosten ivm monumenten en vanuit
werkbudget VVV inzet en beperkte bijdrage.
Provincie Gelderland

Bestaand budget / dekking afhankelijk van inhoud
project

pm
opdrachtgever,
faciliterend, partijen
samenbrengen

pm

Erfgoedevenement ‘Grenzen in Gelderland ‘ 2017
pm

12.1

Projecten worden nog geformuleerd en verdeeld over
partijen, waaronder Cultuur en Erfgoedpact en StAT.
Vormen onderdeel van grotere projecten. Op basis van
karakter evenement bijdrage/budget bepalen.

pm

StAT, VVV's en eigenaren
StAT, VVV's, marketing
Aaltense Musea

Faciliterend

Bestaand budget R & T, werkbudget VVV coordinator en
Oudheidkunde

pm
11.3

Voorbeelden zijn de voormalige textielfabriek aan de
Hofstraat en het gemeentehuis.
Bij ruimtelijke toets mogelijkheden afwegen voor
tijdelijke functies.

opdrachtgever
1.000,00 €

Comités Open Monumenten Dag faciliteren en subsidiëren (stimuleren regionale
samenwerking en educatie middels klassendag)

Aanhaken bij landelijke en provinciale themajaren, b.v.
Project rond het verzet in 2018

adviseur,
subsidieverstrekker

uitvoerend
pm

pm

11.3
11.3

Eerste schets vanuit bestaand budget Gelderse Prijs
i.o.m. Bredevoort

Provincie Gelderland,
eigen bijdrage inwoners Bestaande regeling met cofinanciering provincie Natuur
en Landschap projecten 2014-2017 Situatie na 2017
vanuit provincie nog niet duidelijk.

750,00

pm

Immaterieel erfgoed: Verhalen vertalen voor vertellers en inzetten bij evenementen.

Cultuur en evenementen op erfgoedlocatie (zie ook cultuur en erfgoedpact)

Provincie Gelderland,
Leader

faciliterend
4.954,00

Uitvoeren van projecten uit het batenonderzoek ‘goud in handen’

11.2

Uit nieuw budget / koppelsubsidie provincie
Bestaand budget Monumenten

RCE, provincie Gelderland,
NRF, monumentenwacht,
commissie ruimtelijke
kwaliteit, waterschap.

pm

11.1

750,00 €

Provincie Gelderland

19.500,00

eigenaren en gebruikers
provincie Gelderland,
ondernemersverenigingen,
initiatiefnemers

€

10.4

19.500,00 €

Advisering over erfgoedwaarden in ruimtelijke ontwikkelingen (intern).
Advisering erfgoedwaarden (gebouwd, archeologie, landschap) in
bestemmingsplannen/omgevingsplannen
Uitvoeringsvoorschriften actualiseren in samenwerking met RCE en Provincie
Gelderland
Onderzoeken of/hoe de Gelderse voet gekoppeld kan worden aan restauratie en
onderhoud van gebouwde monumenten.
Leerlingbouwplaatsen stimuleren en verplichten bij gemeentelijke projecten.

10.3

19.500,00 €

opdrachtgever
Partijen
samenbrengen,
proces faciliteren.
regievoering,
adviseur,
subsidieverstrekker

pm

Provincie Gelderland,
vastgoedontwikkelaars

€

10.2

pm

‘grassroot'- initiatieven stimuleren en ondersteunen door inzet van ‘kiemgeld’

8.1

9.2

pm

Tijdelijke functies stimuleren en ondersteunen

In regiegroep werken aan erfgoed (herbestemmings-)projecten.

9.1

pm

We investeren in gemeentelijk bezit

7.3

8.3

2.500,00
750,00 provincie Gelderland
Bredevoorts Belang,
Waterschap, gebruikers
pm
gebied
provincie Gelderland

SAAP

€

8.2

5.000,00 €
750,00 €

pm

33.333,00

€
6.4

5.000,00 €
750,00 €

adviseur,
subsidieverstrekker

Holland city (Mondriaan, Liberation route)
pm

provincie Gelderland, StAT en Partijen
VVV's
samenbrengen,
coordinatie
Villa Mondriaan

Provincie Gelderland
Bestaand budget R & T, werkbudget VVV coordinator en
Oudheidkunde
Bestaand budget R & T en werkbudget VVV coordinator

12.2

Inzet erfgoed binnen gemeentelijk beleid vrijetijdseconomie

Aaltens museum

Bestaand budget R & T en werkbudget VVV coordinator
en Oudheidkunde

pm
12.3

Uitdragen thema’s streek i.s.m. VVV’s en Stichting Achterhoek Toerisme

12.4
12.5
13.1

Gezamenlijke landschapsroute door Nationaal Landschap Aalten, Oost Gelre en
Winterswijk.
Jaarlijks deelname aan 1 prijsvraag
Inventariseren monumenten van de Wederopbouw, moderne tijd en de toekomst

13.2

Landschap ontwikkelingsplan evalueren (LOP), actualiseren en digitaliseren

StAT, VVV's, marketing,
Aaltens museum, Villa
Mondriaan
VVV's en StAT
€
€

2.000,00
750,00 €

€
13.3

Historisch onderzoek bij projectontwikkelingen (bouw, archeologie en landschap)

14.1

Deelnemen aan Netwerk regio Achterhoek (vakberaad)

750,00 €

750,00 VVV's
Commissie Cultureel Erfgoed

18.603,00
pm

14.2
14.3

750,00 €

pm

pm

€
Onderzoeken hoe de bestaande informatie/collecties gedigitaliseerd kunnen worden
en ontsloten.

15.2

Erfgoedbeurs eens in de 5 jaar organiseren.

1.000,00 €

pm

1.000,00

€

pm

Frontoffice ERFGOED

15.4

Communicatieplan opstellen om de diverse doelgroepen zo goed mogelijk te
bereiken.

€

€
16.1

500,00 €

1.000,00

pm

500,00

500,00 €

pm

2.979,00 €

€

opdrachtgever

Achterhoekse gemeenten
(incl. Doesburg, Zutphen en
Lochem) RCE, Gelders
Genootschap, Provincie
Gelderland en
Monumentenwacht
provincie Gelderland
historische verenigingen

deelnemer,
faciliterend

Bestaand budget Plattelandsontwikkeling
opdrachtgever

Organiseren bijeenkomst rouleert per gemeente,
bestaand budget Oudheidkunde
deelnemer
opdrachtgever,
faciliterend, partijen
samenbrengen

Provincie Gelderland
Provincie Gelderland

musea, historische
verenigingen, ECAL

opdrachtgever,
faciliterend, partijen
samenbrengen

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland,
Achterhoekse gemeenten

opdrachtgever,
faciliterend
uitvoerder

Afdeling communicatie,
uitvoerende
(erfgoed)organisaties
Gaostok, Skeda,
basisonderwijs, Provincie
Gelderland

opdrachtgever en
uitvoerder

Uitbouwen en onder de aandacht brengen
erfgoedaalten.nl en gemeentelijke website vanuit
bestaand budget.

pm

500,00 €

pm

2.979,00

landschapsorganisaties en
belangenverenigingen
historische verenigingen

uitschrijver prijsvraag

1.000,--

pm

2.979,00 €

Bestaand budgetten Kosten ivm monumenten en Overige
cultuur en oudheidkunde
Bestaand budgetten Kosten ivm monumenten en Overige
cultuur en oudheidkunde

500,00

Ondersteunen organisaties bij ontwikkeling educatiemateriaal.

€

indiener
opdrachtgever

Bestaand budget R & T en werkbudget VVV coordinator
Bestaande regeling met cofinanciering provincie Natuur
en Landschap projecten 2014-2017.
Bestaand budget, afhankelijk van aard prijsvraag
De gemeente Aalten zet vooral in op actueel houden lijst
en beschrijvingen.

Afhankelijk van karakter onderzoek en project

2.000,-15.3

opdrachtgever

pm

Aansluiten bij regioservice provincie Gelderland
Onderzoeken mogelijkheden van het ontwikkelen van een (digitaal) Kennisportaal

15.1

Provincie Gelderland

2.979,00

Partijen
samenbrengen,
faciliterend,
subsidieverlener

Provincie Gelderland

Bestaand budgetten Kosten ivm monumenten en Overige
cultuur en oudheidkunde
Ondersteuning Gaostok vanuit bestaand budget Cultuur
en incidentele projecten aansluitend bij groter geheel.
Nb. Gaostok ontvangt vanuit basisonderwijs ook 1,10 per
leerling.

