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Infosessie 18 mei 2021



1. Beschermen vandaag 

2. Wat zegt de visienota?

3. Het traject stap voor stap: voorstel scenario

4. Vragen:

• Uit de chat

• Vragen voor jullie: mentimeter



1. Beschermen van onroerend erfgoed vandaag

Beschermen als monument, stads- of dorpsgezicht, cultuurhistorisch 
landschap of archeologische site is momenteel de exclusieve bevoegdheid van 
de Vlaamse overheid. 

Consulteren lokale besturen en experts afhankelijk van het thema of 
dossier.

Rol lokale besturen: 

Advies aan begin beschermingsprocedure;

Organisatie openbaar onderzoek;

Mogelijkheid tot organisatie hoorzitting. 



2. Wat zegt de visienota

Voor beschermen wordt de samenwerking tussen lokale besturen en het 

agentschap in het hele traject versterkt

Nieuw: 

Traject samen doorlopen: indiening thema’s, selectie thema’s, onderzoek 
en inventarisatie en selectie beschermingen;

Nadruk op thematische aanpak;

Onveranderd:

Formele beschermingsprocedure wordt door het agentschap doorlopen;

De minister neemt uiteindelijk de beslissing van wat wordt beschermd of 
opgeheven;

De minister kan/zal ruimte behouden voor ad hoc 
beschermingen/opheffingen of specifieke pakketten;



Algemeen

Thematische aanpak kan voor alle disciplines (bouwkundig, landschappelijk 
en archeologisch) toegepast worden maar zal vermoedelijk beter werken bij 
specifieke thema’s of elementen en minder goed bij complexe gehelen;

Sommige soorten erfgoed zijn reeds beter/gebiedsdekkend geïnventariseerd 
waardoor een thematisch onderzoek daarvoor vlotter doorlopen kan worden;

Meerwaarde van deze aanpak: 

Lokale kennis wordt verankerd;

Meer inspraak in de selectie;

Draagvlak voor voorgestelde beschermingen. 



3. Het traject stap voor stap: scenario

I. Voor start & bij begin volgende Vlaamse regeerperiode:

1. Oproep naar beschermingsthema’s

2. Selectie thema’s

3. Opmaken planning

II. Wanneer we een concreet thema opstarten:

1. Onderzoek en inventarisatie: 
a) Afwegingskaders opmaken

b) Thematische inventarisatie

c) Selectie beschermingen en evt. opheffingen

d) Opmaak beschermingsdossiers

2. Beschermingsprocedure resulterend in beschermingen en evt. 
opheffingen



Oproep naar beschermingsthema’s 

Wie kan voorstellen indienen?  

OEG’s, IOED’s, lokale besturen;

Agentschap Onroerend Erfgoed;

Ook de mogelijkheid bieden aan erfgoedgemeenschappen, Regionale 
landschappen, erfgoedcellen, etc.;

Hoe: per thema een projectvoorstel met duidelijke omschrijving van het 
project, de meerwaarde, het draagvlak, de urgentie, etc. 



Selectie thema’s

Hoe: door selectie van de projectvoorstellen dmv. scoring en op basis van 
criteria (nog verder uit te werken). 

Selectiecomité met vertegenwoordiging van: 

OEG’s, IOED’s en het agentschap Onroerend Erfgoed;

En ook ?  

Vertegenwoordiging verenigingen of organisaties zoals VVSG, Herita, …;

Experts; 

…



Opmaken planning

Na aftoetsing thema’s bij minister maakt het agentschap Onroerend Erfgoed 
samen met OEG’s en IOED’s een voorstel voor planning op;

Validatie door de minister.



Onderzoek en inventarisatie

Per thema wordt er een thematische werkgroep opgericht op basis van 
expertise, met vertegenwoordiging van: 

OEG’s, IOED’s en agentschap Onroerend Erfgoed

Afhankelijk van het thema aan te vullen met experts van bv. 
onderzoeksinstellingen, erfgoedgemeenschappen, …

Deze werkgroep start met de opmaak van een afwegingskader:

waardering en criteria voor dit specifieke thema;

een leidraad voor inventarisatie en onderzoek door de lokale besturen en 
het agentschap. 



Thematische inventarisatie

De inventarisatie is een vrijwillig traject voor de lokale besturen

Kennis is lokaal verankerd: grote meerwaarde;

Lokale besturen kunnen hiervoor samenwerken met IOED’s, regionale 
landschappen, erfgoedcellen, etc. 

Wisselwerking met: 

Erfgoedportaal: invoer geïnventariseerde objecten;

Handleidingen inventariseren

Nog onduidelijk of en in welke mate lokale besturen hierop in willen zetten, 
afhankelijk van: 

Beschikbare tijd, expertise en middelen;

Om gebiedsdekkend uitspraken te kunnen doen over het thematische pakket 
put het agentschap informatie uit de bestaande inventaris en vult deze aan op 
basis van desktop- en literatuuronderzoek en beperkt bijkomend veldwerk om 
de uiteindelijke selectie mogelijk te maken.



Selecteren van voorstellen voor bescherming en 
opheffing binnen een thema

De thematische werkgroep brengt alle informatie van de lokale besturen en 
het agentschap samen en start de evaluatie van het thematische pakket;

Deze werkgroep maakt een voorstel van selectie voor beschermingen en evt. 
opheffingen op: 

Dit voorstel wordt ter advies voorgelegd aan de lokale besturen:

De minister beslist over de opstart van de beschermingsprocedure. 



Opmaak beschermingsdossiers: 

Het agentschap neemt coördinerende rol op zich;

Er kan worden samengewerkt met OEG’s, IOED’s en lokale besturen: 

Afhankelijk van interesse en expertise, beschikbare tijd en middelen. 



Beschermings- en opheffingsprocedures

De procedure wordt in principe niet aangepast en wordt getrokken door het 
agentschap

Lokale besturen coördineren zoals nu het openbaar onderzoek en kunnen 
een hoorzitting organiseren:

Versterking van deze rol kan verder worden verkend. 

Beschermingen en evt. opheffingen

De minister tekent het MB;

Publicatie in het Staatsblad;

Betekening aan zakelijkrechthouders.



4. Samenvatting vragen uit de chat
Veerle De Houwer



Ga naar www.menti.com en gebruik de code 4232 3369

invullen kan tot en met 31 mei 2021

1. Met welke bevoegdheid neem jij deel aan deze infosessie? 

2. Wat vind je van het voorgestelde samenwerkingstraject voor beschermen?

3. In welke vorm van samenwerking in het beschermingstraject zien jullie 
mogelijkheden? 

4. Hoe kan het agentschap het beschermingstraject beter laten aansluiten bij 
jullie verwachtingen?


