
Uitvoeringsagenda Nota Continuïteit in Karakter 2017 - 2020

Activiteiten 2017 2018 2019 2020 rol gemeente kansen financiering          opmerkingen

Leegstaand erfgoed 
onder de aandacht 
brengen binnen
‘Achterhoeks Vastgoed 
in de etalage’

Herbestemming 
individuele panden 
faciliteren

Ontwikkelen brochure 
met mogelijkheden 
verduurzaming 
historische gebouwen

Bevordering van de  
deskundigheid over 
duurzaam erfgoed bij 
het verduurSaamloket

Monitoring van leeg-
staand erfgoed met 
behulp van giDS

Inspiratieboeken 
herbestemming in 
Doetinchem

Opdrachtgever 
en faciliteren

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 5000,-
Kruisberg

€ 2.500,-

€ 5.000,-
Baptisten

kapel

€ 5000,- € 5000,-

Adviseur 
en opdrachtgever

In samenwerking met 
energie verduursaam-
loket

In samenwerking met 
energie
verduursaamloket

Opdrachtgever 
en adviseur 

Toezichthouden en 
handhaven waar nodig

Opdrachtgever 
en faciliteren

Faciliteren Eigenaren, 
provincie Gelderland

Via provinciale subsi-
dieregeling functioneel 
gebruik erfgoed 

Mogelijk opleidingen/
studenten inschakelen

Als onderdeel van het  
leegstandsbeleid 

Regionaal budget

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Binnen bestaand 
regionaal project

Duurzaamheid en innovatie

Krimp, leegstand en herbestemming



Activiteiten 2017 2018 2019 2020 rol gemeente kansen financiering opmerkingen

Monitoring bouw-
kundige staat 
monumenten

Onderhoudssubsidie 
gemeentelijke 
monumenten

Leningen SVN

Stimuleren abonnement 
Monumentenwacht 

Themabijeenkomsten 
monumenteneigenaren

Brochure Regelgeving  
bij monumenten

Cultuurhistorisch 
waardevolle panden 
in giDS opnemen

Toezichthouden en 
handhaven waar nodig

Adviseur 
en subsidieverstrekker

Adviseur Revolverend fonds 

Subsidieverstrekker

Opdrachtgever 
en/of uitvoerder

Opdrachtgever 
en/of uitvoerder

Opdrachtgever 
en/of uitvoerder

Inventarisatie aan 
de hand van bestaand 
onderzoek 

Provincie Gelderland

Instandhouding

€ 47.000,-

€ 1.500,-

€ 500,-

€ 2.500,-

€ 47.000,-

€ 1.500,-

€ 500,-

€ 47.000,-

€ 1.500,-

€ 500,-

€ 47.000,-

€ 1.500,-

€ 500,-

€ 10.000,-



Activiteiten 2017 2018 2019 2020 rol gemeente kansen financiering opmerkingen

Onderzoek behoud 
begraafplaatsen en 
graven

Actualisatie gemeente-
lijke monumentenlijst

Nader onderzoek 
monumentenlijst 

Opdrachtgever 
en/of uitvoerder

Uitwisselen kennis met 
vakgenoten en histori-
sche verenigingen

Verkenning Cultuurhis-
torische waardenkaart

Opdrachtgever

Samenwerken 
en deelnemen

Opdrachtgever 

€ 10.000,-

€ 5.000,-

Uitvoerder

€ 5.000,-

Kennis vergroten en uitwisselen

Uitvoeren van (inte-
graal) cultuurhistorisch 
onderzoek bij actuele 
ontwikkelingen

Opdrachtgever Binnen bestaande 
projecten 
en ontwikkelingen

Keuzes voor behoud 
in beeld brengen

Beschrijving en 
aanwijzing potentiële 
monumenten

Onderzoek of panden 
mogelijk onterecht op 
de lijst staan



Activiteiten 2017 2018 2019 2020 rol gemeente kansen financiering opmerkingen

Open Monumentendag

Visualisatie cultuur-
historie in openbare 
ruimte

Pilotproject Cultuur- 
en Erfgoed Pact

Opdrachtgever

Werkweek Erfgoed & 
Ruimte

Site Erfgoed op de 
kaart

Opdrachtgever 
en faciliteren

Opdrachtgever 
en/of uitvoerder

Opdrachtgever 
en/of uitvoerder

Samen met regio 
Achterhoek en RCE

Samen met enkele 
andere Achterhoekse

Opdrachtgever

Eidentiteit
€ 10.000,-

€1.500,-

€ 10.000,- € 10.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 1.500,-

€ 10.000,-

€ 1.500,-

Faciliteren en 
stimuleren particulier 
initiatief

Faciliteren en adviseren€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 2.500,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 1.500,-

€ 5.000,- € 5.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

Leefomgeving


