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Inleiding 

 

Klimaatverandering is onvermijdelijk en maakt onze toekomst onzeker. De scenario’s gaan 

van beperkte gevolgen tot een onleefbare planeet. Ook als we de opwarming van de aarde 

kunnen beperken tot 1,5 graden zullen we de gevolgen gaan merken. We krijgen vaker en 

meer te maken met stijgende zeespiegel, dalende bodem, extremer weer in de vorm van 

piekbuien, lange droge perioden en toenemende temperatuur en overstromingen.  

 

Voor de nabije toekomst zullen dit incidenten zijn en lijkt het misschien business as usual. 

Maar dit evenwicht is niet oneindig houdbaar. Zowel het veranderende klimaat op zichzelf, 

als de aanpassingen die daarvoor in het ruimtelijk domein nodig zijn om ons land voor te 

bereiden (adaptatie en mitigatie) zullen grote gevolgen hebben voor erfgoed.  

 

Als erfgoedsector zijn wij al meer dan honderd jaar bezig om erfgoed te beschermen en in 

stand te houden. Wat als dit niet meer kan en we zullen moeten leren om los te laten? Hoe 

gaan we als sector om met verlies? En hoe gaan we als samenleving om met immaterieel 

erfgoed dat we niet meer kunnen beoefenen? 

 

Het platform Klimaat en Erfgoed wil een gesprek op gang brengen binnen de erfgoedsector 

over de (on)mogelijkheid om al ons erfgoed te behouden op de lange termijn. Wij zijn ervan 

overtuigd dat alleen wanneer we dit gesprek op tijd met elkaar voeren, we het erfgoed hier 

tijdig op kunnen voorbereiden. 

 

In dit beleidsplan zetten we concreet uiteen hoe we dit willen bereiken, en wat er nodig is 

om dit doel te bereiken. Het beleidsplan geldt voor de jaren 2023-2025. 

 

Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI 

rekening gehouden. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun 

giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen 

van belasting over giften en schenkingen. 
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1. Missie, doelgroep, doelstelling en strategie 

 

1.1 Missie 

 
Het platform Klimaat en Erfgoed wil een gesprek op gang brengen binnen de erfgoedsector 

over de (on)mogelijkheid om al ons erfgoed te behouden op de lange termijn; onze 

overtuiging is dat deze discussie nog in niet breed genoeg wordt gevoerd, terwijl de tijd 

dringt. Alleen wanneer we dit gesprek op tijd met elkaar voeren, kunnen we het erfgoed 

tijdig voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering en de lastige (beleids)keuzes die 

hiermee zullen samenhangen. 

Het platform Klimaat & Erfgoed is een non-profit stichting, met een ANBI-status. 

1.2 Doelgroep en doelstelling 

 
Het platform Klimaat en Erfgoed brengt verschillende mensen, projecten en bedrijven binnen 

de erfgoedsector samen. Het platform is voor iedereen die beroepsmatig of als 

geïnteresseerde in zijn of haar werk te maken heeft met de gevolgen van klimaatverandering 

op erfgoed. Daarnaast willen we een verzamelplaats zijn voor kennis en kunde over zaken 

aangaande klimaatverandering en erfgoed. 

 

Het platform kent vier doelstellingen: 

1. We creëren een dynamisch netwerk van professionals, beleidsmakers en 

geïnteresseerden uit het brede erfgoedveld die beroepsmatig en informeel met elkaar 

in contact staan en bieden de mogelijkheid contact te leggen met mensen uit andere 

sectoren die met dit onderwerp te maken hebben. 

2. We agenderen (de gevolgen van) klimaatverandering binnen het erfgoedveld door 

periodiek activiteiten te organiseren. 

3. We vergroten kennis over klimaatverandering in relatie tot erfgoed met lezingen, 

publicaties, eigen onderzoek en het delen van onderzoeksresultaten. 

4. We stimuleren het erfgoedveld om kennis (uit het verleden en heden) in te brengen 

bij ruimtelijke projecten met als doel erfgoed te beschermen en in te zetten voor de 

klimaatopgave.).  

1.3 Strategie 

 

Het Platform Klimaat en erfgoed probeert zoveel als mogelijk een platform te bieden aan 

activiteiten van anderen; onze platformfunctie staat centraal. We communiceren over 

relevante activiteiten op onze website en promoten ze via onze LinkedIn-pagina en de 

halfjaarlijkse nieuwsbrief. We zoeken actief naar relevante activiteiten en roepen het netwerk 

op om hun activiteiten bij ons aan te melden, zodat wij ze kunnen bundelen en verspreiden. 

Het Platform Klimaat & Erfgoed organiseert jaarlijks zelf twee bijeenkomsten rondom een 

bepaald thema. Als die activiteiten succesvol blijken kunnen we op termijn opschalen. Onze 

vaste activiteiten hebben altijd drie doelstellingen: 

- Kennis verzamelen en delen 

- Discussie stimuleren 

- Netwerkmogelijkheid  

In het eerste jaar zullen we relevante thema’s en aandachtsgebieden inventariseren en 

vaststellen. Die kunnen sturen bij de invulling van de jaarlijkse activiteiten. Wij kunnen in 

onze ogen urgente thema’s agenderen via onze bijeenkomsten.  

 

Jaarlijks symposium 

Een keer per jaar organiseren we een symposium rondom een bepaald thema. Dat thema 

bepalen wij. We kunnen kiezen voor een call for papers of we zoeken er zelf sprekers bij.  

Het symposium beslaat maximaal één dag en bestaat uit lezingen / keynotes, deelsessies, 

paneldiscussies, workshops, netwerkmomenten etc. Het symposium is open voor iedereen 

en wordt afgesloten met een borrel.  
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Focus bijeenkomst  

Eenmaal per jaar organiseren we een focusbijeenkomst rondom een bepaald thema op een 

relevante locatie. De focusbijeenkomst bestaat uit een gedeelte lezingen en evt. workshops 

en een deel excursie. De locatie speelt een rol in het programma. De focusbijeenkomst duurt 

maximaal een dag of dagdeel. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. 

 

Website 

Verder dient onze website als kennisbank waarin een selectie van de bestaande kennis 

(websites, wetenschappelijke artikelen, opinies) over de klimaat en erfgoed gestructureerd 

wordt weergegeven. 

2. Huidige situatie en geplande activiteiten 

 

2.1 Huidige situatie 

 

Op 27 december 2022 is het Platform Klimaat en Erfgoed te Zwolle opgericht. Februari 2023 

heeft het Platform een netwerk van 196 belangstellenden en heeft het 309 volgers op 

LinkedIn. 

2.2 Activiteiten van de organisatie 2023-2025 

 

In het eerste jaar zullen we zoals boven beschreven binnen het thema klimaat en erfgoed 

relevante thema’s en aandachtsgebieden inventariseren en vaststellen. Die kunnen sturen bij 

de invulling van de jaarlijkse activiteiten. 

 

In maart 2023 zal een eerste focusbijeenkomst worden georganiseerd binnen het thema dat 

centraal staat voor het platform: de klimaatverandering en de grootschalige gevolgen die dit 

zal hebben op erfgoed. Dit om het laten zien aan de erfgoedsector waar we het nou precies 

over hebben. 

 

Ook zal er een start worden gemaakt met de organisatie van het jaarlijkse symposium, dat in 

het najaar van 2023 zal plaatsvinden. 

 

Doorlopend zullen we posten op LinkedIn, om zo vaart te houden in de discussie en 

informatie-uitwisseling binnen het erfgoedveld. In de komende tijd zal de kennisbank op 

website verder worden gestructureerd en uitgebouwd. 

3. Algemene gegevens en bestuur 

 

3.1 Algemene gegevens 

 

KvK-nummer   88633446 

RSIN     864715043 

Rechtsvorm    Stichting 

Statutaire naam   Stichting Platform Klimaat en Erfgoed 

Statutaire zetel   gemeente Rotterdam 

Bezoekadres    Volmarijnstraat 64 B, 3021XT Rotterdam 

Email    info@klimaatenerfgoed.nl 

3.2 Bestuur 

 

Het bestuur is onbezoldigd, is onafhankelijk en heeft een onafhankelijke voorzitter.  
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Voorzitter:    Gertjan de Boer 

Vice-voorzitter:  Sander van Alphen 

Penningmeester:  Olaf Satijn 

Secretaris:    Jelle Hettema 

Activiteitencoördinator: Annabel Dijkema 

Activiteitencoördinator: Vera Kuijpers 

Algemeen bestuurslid: Susanne Bergwerff-Verburg 

 

4. Financiën  

 

Om de doelen van Stichting Platform Klimaat & erfgoed te realiseren is vermogen 

nodig. Voor de exploitatie is onze stichting financieel afhankelijk van de 

opbrengsten van donaties, subsidies en fondsen. Donaties komen veelal van 

sympathisanten, organisaties en mensen die gebaat zijn bij de door de stichting 

georganiseerde bijeenkomsten, haar platformfunctie en de website als kennisbank. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. De 

stichting besteed haar vermogen dan ook zo veel mogelijk aan de activiteiten die 

samenhangen met haar doelstelling als platform voor discussie over 

klimaatverandering in relatie tot erfgoed. 

4.1 Financiële prognose 2023 

 

Er wordt uitgegaan van baten en lasten, om de prognose inzichtelijk te maken. 

Onderstaand een overzicht: 

 

Prognose over 2023      2023 

 

Verwachte inkomsten - Baten 

Donaties, subsidies en fondsen  

2023       € 5.000,- 

 

Resultaat       € 5.000,- 

 

Verwachte uitgaven - Lasten 

 

Hosting en website     € 500,- 

Verzekering      € 250,- 

Organisatie events     € 3500,- 

Wervingskosten      € 200,- 

Onkosten      € 250,-  

Totaal lasten       € 4700,- 

 

Exploitatieresultaat 2023   + € 300,- 

Het positieve resultaat wordt gereserveerd voor besteding in komende jaren. 

4.2 Jaarrekening, balans en jaarverslag 

 

Jaarrekening, balans en jaarverslag zijn begin 2024 beschikbaar, aangezien we in 

2023 starten met het werven. Deze zullen eerste helft 2024 op onze website worden 

gepubliceerd. 

 


