SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 188
van STEFAAN SINTOBIN
datum: 15 maart 2018

aan GEERT BOURGEOIS
MINISTER-PRESIDENT VAN

DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN

ONROEREND ERFGOED

Brugse Markt - Plaatsing terrassen
De Brugse Markt is een beschermd stadsgezicht. Nu blijkt dat het Agentschap Onroerend
Erfgoed Vlaanderen geen goedkeuring geeft voor het ontwerp voor het plaatsen van
nieuwe, moderne zomerterrassen op de Brugse Markt. Daarom zijn de horeca-uitbaters
weer gestart met het monteren van de oude, groene terrasoverkappingen. Die zijn
nochtans 18 jaar oud en hebben hun beste tijd gehad.
Er was een overeenkomst tussen alle horeca-uitbaters en het stadsbestuur van Brugge
om op het plein binnen de drie jaar allemaal eenvormige, nieuwe terrassen te plaatsen.
1.

Wat is de precieze motivatie voor de houding en visie van het Agentschap Onroerend
Erfgoed Vlaanderen in dit dossier?

2.

Is hier nog dialoog over mogelijk en welke mogelijke oplossingen stelt het
Agentschap Onroerend Erfgoed voor?

GEERT BOURGEOIS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN
ONROEREND ERFGOED

ANTWOORD

op vraag nr. 188 van 15 maart 2018
van STEFAAN SINTOBIN

1. In het najaar van 2017 heeft het agentschap Onroerend Erfgoed inderdaad een
ongunstig advies gegeven op een principiële vraag om, conform het Brugse
terrasreglement (“Reglement betreffende vaste horecaterrassen op het openbaar
domein” van 2013), de bestaande terrassen op de Markt van Brugge te vervangen.
Er werd in deze aanvraag geen rekening gehouden met het gewijzigd juridisch statuut
van het marktplein, dat sinds 2000 niet alleen deel uitmaakt van de door Unesco als
Werelderfgoed beschermde stadskern, maar in 2017 eveneens werd beschermd als
stadsgezicht. De aanvraag voor de nieuwe terrasconstructies hield geen rekening met
de erfgoedwaarden die in het beschermingsbesluit vermeld staan en de
beheersdoelstellingen die de bescherming beoogt.
2. De administratie heeft intussen een handleiding ‘terrassen in erfgoedcontext’
opgemaakt, die in april via de website van het agentschap wordt ontsloten. Zo kunnen
het agentschap en de vergunningverlener aanvragen voor terrasconstructies uniform
beoordelen om daarna een gedragen en aanvaard advies of beslissing te formuleren.
Deze publicatie zal ook opgenomen worden in de nieuwsbrief van het agentschap.
Verder zal een gerichte mailing gebeuren naar Horeca Vlaanderen, de Vlaamse
Vereniging voor Steden en Gemeenten en de erkende onroerenderfgoedgemeenten en
intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten
Met deze handleiding als nieuw vertrekpunt is overleg over de terrasproblematiek in
Brugge zeker mogelijk. Omdat in het bestaande stedelijke terrasreglement van de
stad Brugge op dit moment een ruimtelijke visie ontbreekt en omdat dit reglement
inhoudelijk op een aantal punten afwijkt van de visie van het agentschap Onroerend
Erfgoed, wordt overleg hierover bij voorkeur over alle terrassen en pleinen in de
Unesco-kernzone gevoerd.

