Steunpunt
Monumenten
& Archeologie
Noord-Holland

hulp bij herbestemmen
van erfgoed binnen uw gemeente

is de gemeente eigenaar?

nee

ja

1. initiatieffase

wat kun je doen?
faciliteren

1

aanjagen

1

kansen & kennismakingen

2

Faciliteer waar mogelijk:

3

wat kun je doen?

• 		

stel de belangrijkste vraagstukken vast

• 		

zoek uit wie welke rol en belangen heeft

• 		

ga vroegtijdig met belangrijkste partijen om tafel
gemeente

faciliteren

1

aanjagen

1

2

3

ontwikkelen

1

2

3

eigenaar
4

potentiële initiatiefnemers

5

adviseurs
(zie informatiekader Steunpunt & Loods)
• 		

2. onderzoeksfase

denk actief mee in planologische procedure

1

feiten & cijfers
Verken de nodige onderzoeken:

cultuurhistorie (grenzen en mogelijkheden)
stakeholders (functie, waarde en behoeften omwonenden)
beleid (bestemmingsplan, vergunningen, erfgoedverordening)

2

financieringsmogelijkheden (crowdfunding, investeerders)
belemmeringen (on-/oplosbaar)
subsidie mogelijkheden (onderhoud, restauratie, herbestemming)
raadpleeg de handreikingen van het Rijk, Provincie en Steunpunt

3

3. planfase
dromen & kaders
Maak plannen over:

dromen, wensen en eisen
spelregels en kaders

4
4. organisatiefase
spelers & rollen
Benoem spelers met hun rol:

benoem trekkers

passende functies
programmering en placemaking
vaststelling door de gemeenteraad

5

verdeel verantwoordelijkheden
vorm een projectteam met alle betrokkenen

5. restauratiefase

maak een projectplanning

bouwen & bewaren
aanbesteden of uitbesteden

Gemeenten kunnen aan het Steunpunt vragen stellen over erfgoed, archeologie,

Bent u eigenaar van een monument of initiatiefnemer van een

monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de

herbestemming en wilt u meer weten over het bovenstaande schema

omgevingswet. U ontvangt kosteloos een onafhankelijk advies over vraagstukken waar uw

of bent u op zoek naar huurders of financiers? Neem contact op met

gemeente mee worstelt. Neem contact op via 072-5204459 of info@steunpunterfgoednh.nl

de Loods herbestemming van de Provincie Noord-Holland via e-mail

en kijk op onze website www.steunpunterfgoednh.nl voor meer informatie.

oussorenp@noord-holland.nl of telefonisch 06-50498801

beheer & onderhoud
exploitatie
juridische kaders (koop, huur, erfpacht)

