Onderwerp: Geeft u zich op voor een expert scan voor nieuwe verdienmodellen?
Geachte landgoedeigenaar of beheerder,
Op landgoederen zijn veel ontwikkelingen gaande. U wilt uw eigendom natuurlijk gezond
blijven exploiteren. Provincie Overijssel heeft de Agenda Landgoederen opgesteld om
samen met eigenaren, gemeenten en andere organisaties bij te dragen aan de
instandhouding van landgoederen. Een onderdeel van de Agenda is een verkenning naar
economische dragers en besparingsmogelijkheden. Dit najaar organiseren we samen met
OPG en adviesbureau Wing enkele praktijkdagen waarin u inspiratie over verdien en
besparingsmogelijkheden kunt opdoen. Meer informatie hierover vindt u op
www.grondbezit.nl/opg_praktijkdagen.html.
Dit najaar worden drie (clusters van) landgoederen geholpen in de zoektocht naar nieuwe
business cases of besparingsmogelijkheden. In een korte slag onder begeleiding van
experts worden kansen verkend. Samen met u brengen zij in beeld welke kennis, expertise,
partners en financiën nodig zijn voor nieuwe haalbare business cases of besparingen. Dat
alles natuurlijk met het doel om vervolgens het plan uit te voeren!
De onderwerpen van de verkenningen zijn:
1. Verkenning mogelijkheden energiebesparing en opwekking. Wilt u een energiescan
uitgevoerd hebben in uw monumentale eigendom geef u dan op voor een
energiescan. Een gekwalificeerde experts zal opties voor besparing en opwekking met
u uitwerken.
2. Doelgerichte landgoed coöperaties; door samenwerkingen aan te gaan (met andere
landgoederen) kunt u mogelijk effectiever werken, kosten besparen en gezamenlijk
investeringen doen, maar ook resultaat verplichtingen afspreken met bijvoorbeeld
goede doelen, overheden of maatschappelijke organisaties. Wilt u verder denken over
mogelijke voordelen? Geef u dan op voor deze verkenning. De geselecteerde
eigenaren / beheerders worden uitgenodigd om gezamenlijk de mogelijkheden te
bespreken.
3. Open onderwerp: de derde verkenning wordt geselecteerd op basis van de
inzendingen. Wilt u gezamenlijk een crowdfunding traject starten maar weet u niet
hoe? Of wilt u uw bosbeheer samen met andere eigenaren organiseren of verbeteren?
Geef in u inzending duidelijk aan wat u wilt bereiken en wij zullen gezamenlijk met u
de juiste expert zoeken om u verder te helpen.
Heeft u belangstelling om mee te doen aan de verkenningen? Beantwoord dan de
volgende vragen in maximaal 2 A4.
 Naam landgoed, adresgegevens, e-mail en contactgegevens eigenaar / beheerder.
 Het gebied / landgoed waar de verkenning betrekking op heeft.
 Een beschrijving van de cultuurhistorische waarden (max. ½ A4).
 Voor welke verkenning wilt u zich opgeven? (nr 1, 2 of 3). Bij 1 en 2, geef kort aan
waarom u deze verkenning wilt uitvoeren. Bij 3, geef kort aan wat u zou willen
verkennen.
 Welke kansen ziet u? Op welke manier denkt u dat de verkenning bij kan dragen aan
een betere exploitatie op uw landgoed?
 Welke mogelijke samenwerkingen ziet u met partners in uw omgeving / in de keten?
 Welke mogelijkheden ziet u om samen te werken met de gemeente?
 Op welke manier denkt u met de pilot een voorbeeld te kunnen zijn voor andere
landgoederen?
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Uitgangspunt bij de selectie van de verkenningen is dat de aanvrager zich actief inzet.
Belangrijk is dat u bereid bent ervaringen te delen met anderen, de resultaten zullen in
afstemming met u openbaar gemaakt worden. Bij de selectie gaat de voorkeur uit naar
landgoederen die:
 Qua omvang en organisatie tot voorbeeld kunnen dienen voor andere eigenaren en
beheerders
 Samenwerking zoeken met partners en de omgeving.
U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot dinsdag 29 oktober 8.00 uur door de A4’s te
sturen aan Harm Luisman (harm.luisman@wing.nl). U kunt dit mailadres ook gebruiken
voor eventuele vragen. Uiteraard houden we u allen op de hoogte van de resultaten van dit
traject.
Stuurt u dit bericht vooral door naar Overijsselse landgoederen voor wie deze oproep
interessant kan zijn!
Hartelijke groet,

Joukje Bosch (OPG), Harm Luisman (Wing) en Sjoerd Cusveller (Provincie Overijssel)
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