
 

 

 
 
BESLUITVORMENDE NOTA 
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
No. 21.0005539 

 
Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
  4 25 augustus 2021 MG Marinelli 

 
Portefeuille: II 
 
Onderwerp: Aanvraag Erfgoeddeal voor Nagele 
 
Voorgesteld besluit 
1. Instemmen met de aanvraag voor de rijksbijdrage Erfgoed Deal en deze voor 15 september 2021 
indienen. 
2. In uitgaande aanvraag- en matchingsbrief de gemeentelijke financiële matching ad € 543.257 
bevestigen aan het programmabureau Erfgoed Deal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
3. Instemmen met concept Projectplan Erfgoed Deal, wetende dat hier nog wijzigingen in kunnen 
worden aangebracht naar aanleiding van de pitch voor het Rijk op 6 september 2021. 
4. De gemeenteraad informeren. 
 
Inleiding 
De Erfgoed Deal vanuit het Rijk biedt een kans om ontwikkelingen in Nagele met elkaar te verbinden 
vanuit het versterken van de identiteit en daarvoor het bijzondere erfgoed in te zetten. De Erfgoed 
Deal bekostigt de meerkosten voor verhogen van de kwaliteit, personeelskosten en kosten voor 
opstellen visie ruimtelijke doorontwikkeling, achterstallig onderhoud Museum Nagele en verhogen van 
de sociale samenhang. 
 
Door middel van de Erfgoed Deal kunnen we samenhang vergroten en de integrale kwaliteit verhogen 
en daarvoor tijdelijk een projectleider/aanjager aantrekken. Daarnaast wordt een substantiële bijdrage 
geleverd aan het achterstallig onderhoud en het professionaliseren van Museum Nagele. 
 
De Erfgoed Deal is een rijksbijdrage (geen subsidie), die bij toekenning naar verwachting eind 
december van dit jaar gestort wordt in het gemeentefonds. 
 
Doelstelling 

1. Het verbinden van projecten op gebied leefbaarheid, identiteit, toerisme en erfgoed in en 
rondom Nagele. 

2. De inhoudelijk kwaliteit verhogen en kosten aanjager door middel van rijksbijdrage realiseren. 
 
Argumenten 

1.1 De rijksbijdrage maakt het mogelijk om met gewenste kwaliteit de gewenste synergie op korte 
termijn te realiseren. 

1.2 De Erfgoed Deal sluit aan bij gemeentelijk beleid op het gebied van toerisme en recreatie, 
cultureel erfgoed en economische ontwikkeling. 

2.1 Voor de deal is een matching vanuit andere overheden noodzakelijk, in de verhouding 52% 
(eigen bijdrage) - 48% (Erfgoeddeal). Voor de gewenste deal ten bedrage van € 420.000 
(exclusief btw, inclusief btw is dit € 508.200) is een minimale matching nodig van € 455.000. 
Als gemeente hebben wij voor het projectplan binnen bestaande projecten € 543.257 exclusief 
btw gereserveerd* (inclusief btw is dit € 651.041). Provincie Flevoland levert € 24.911 
(exclusief btw) matching aan vanuit het project ‘Nagele op de Kaart’. 

3.1 Door middel van de in het projectplan aangegeven onderdelen kunnen we de samenhang van 
ontwikkelingen in Nagele vergroten. 

4.1 Bij eventuele gunning van de rijksbijdrage volgt een raadsbesluit over de verwerking  van 
de  rijksbijdrage in de programmabegroting. 

  



 

 

Kanttekeningen 
2.1 Provincie Flevoland moet nog de matchingsbijdrage ad € 24.911 in een brief bevestigen. 
2.2 De Leader aanvraag van MFC ’t Rietveld heeft een positief oordeel ontvangen van de Leader 

Advies Groep. De subsidie moet nu nog officieel worden toegekend door de RVO, pas dan zal 
ook de gemeentelijke cofinanciering definitief zijn. De gemeentelijke cofinanciering maakt 
onderdeel uit van de matching van voorliggende Erfgoed deal. 

3.1 Op 6 september wordt een pitch gehouden. Het besluit van het Rijk valt naar verwachting 
begin oktober 2021. Tijdens de pitch kunnen nog aanscherpingen/verduidelijking van het 
projectplan worden gevraagd. 

      4.1 Bij positief besluit van het Rijk volgt daarna een college- en raadsbesluit over opname 
rijksbijdrage in de programmabegroting en het beschikbaar stellen van de verkregen 
rijksbijdrage. 

 
Planning/Uitvoering 
Januari 2022-december 2023. 
 
Bijlagen 

1. Concept Projectplan Erfgoeddeal (in deze versie kunnen nog wijzigingen worden aangebracht 
naar aanleiding van de pitch op 6 september, zaaknummer 202108167470) 

2. Aanvraag- en matchingsbrief aan Programmabureau Erfgoed Deal (zaaknummer 
202108167470) 

3. Opgemaakte versie Projectplan 
4. Opgemaakt samenvatting Projectplan 

 
* De matching uit de gemeentelijke begroting staan als volgt in onze begroting benoemd:  
Uitvoeringslab Nagele, te besteden uren ten bedrage van € 30.000, herinrichting MFC ’t Rietveld 
(gemeentelijke cofinanciering Leaderbijdrage € 206.579), fietspad Nagele Schokland € 200.000, voor 
opknappen en toevoegen in fietsknopennetwerk is € 60.000 beschikbaar en voor de doorkijkpanelen 
Nagele € 46.678. 
* De bedragen in dit B&W voorstel sluiten niet direct aan op de bedragen genoemd in het 
projectvoorstel. Dit komt omdat er een BTW verrekening tussen zit. 
 

 
 


