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Opheffing bescherming monumenten - Stand van zaken
In een persbericht liet de minister in het najaar van 2021 weten dat hij de bescherming
van bepaalde monumenten plant op te heffen. Hij stelde daarbij het volgende: “Andere
ruimtelijke belangen of het verlies aan draagvlak voor de beschermingen verantwoorden
de opheffing van de bescherming. We gaan telkens kijken of er nog wel voldoende
erfgoedwaarde is. Wat we op Vlaams niveau beschermen moet uniek en exclusief zijn,
het moet top zijn en uitstraling hebben.”
De minister had ook eerder al aangekondigd de in totaal 11.400 beschermde
monumenten in Vlaanderen te screenen. In een artikel op VRT NWS viel onlangs te horen
dat de Schaliënmolen in Tessenderlo 1 van de 55 beschermde monumenten in
Vlaanderen is die de bescherming dreigen te verliezen. Hij zou bovendien de procedure
hebben opgestart om de bescherming van 23 van die monumenten op te heffen.
Kan de minister een lijst bezorgen van de beschermde monumenten waarvan hij de
mogelijkheid tot declassering ervan overweegt?

MATTHIAS DIEPENDAELE
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

ANTWOORD

op vraag nr. 419 van 30 mei 2022
van STEPHANIE D'HOSE

In 2022 startte het agentschap Onroerend Erfgoed de opheffings- of wijzigingsprocedure
voor 55 aanduidingsobjecten. Deze dossiers vloeien voort uit de twee pilootprojecten die
in 2019 werden opgestart voor de evaluatie van het beschermde bestand: een onderzoek
naar het verdwenen en aangetast erfgoed en een onderzoeksproject rond windmolens in
Vlaanderen. Hierover verscheen in 2021 een eindrapport dat online kan worden
geraadpleegd.
Voor 31 aanduidingsobjecten is de wijzigings- of opheffingsprocedure al opgestart. Ik
bezorg het overzicht hiervan in bijlage. Hoewel de procedure het niet voorschrijft, zijn de
lokale besturen en zakelijkrechthouders op de hoogte gebracht bij de aanvang van de
procedure. Een volgende reeks volgt dit najaar.
In 2022 bekijkt het agentschap Onroerend Erfgoed nog een lijst van 591
aanduidingsobjecten via consultatie van de archieven, onderzoek van het beheers- of
handhavingstraject en indien nodig nog een plaatsbezoek. Tegen eind 2022 zal er dan een
weloverwogen en onderbouwde selectie zijn van objecten waar een opheffing of wijziging
van de bescherming aan de orde is.
Ik acht het niet opportuun om nu lijsten te delen van de 24 nog op te starten dossiers of
van de 591 aanduidingsobjecten waarvoor het onderzoek nog loopt. Ik wil dit onderzoek
zo gedegen, correct en objectief mogelijk laten verlopen en ook ongerustheden vermijden.
Eenmaal het onderzoek afgelopen is en de selectie gekend, zullen de
Onroerenderfgoedgemeenten op de hoogte worden gebracht, net als de betrokken lokale
besturen en zakelijkrechthouders bij de opstart van de procedures.

BIJLAGE

Overzicht van de 31 wijzigings- en opheffingsdossiers die al werden opgestart

