GEERT BOURGEOIS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 386 van 9 juni 2010
van BART MARTENS

1. Hieronder vindt u een overzicht van het beschermd varend erfgoed:
NAAM
Garnalenvisser “Crangon”
Zeilschip “Williwaw”
Racejacht “Edelweiss”
Racejacht”Tomidi”
Zeiljacht “Outka”
Drijvende stoomkraan nr 9
Watson 2
Watson 3
François Musin
Bebakeningschip “Doel”

M.B.
Voorlopige bescherming
21/08/2008
17/12/2007
21/08/2008
21/08/2008
18/09/2009
17/09/2009
27/01/2010
27/01/2010
27/01/2010
14/06/2010

M.B.
Definitieve bescherming
16/07/2007
21/10/2008
17/09/2009
17/09/2009

Op basis van het werkdocument van de afdeling Varend Erfgoed van de KCML, komen er
ongeveer een 35-tal schepen in aanmerking tot bescherming van varend erfgoed.
Dit interne werkdocument wordt elke zitting gelezen, geactualiseerd en aangevuld tot een
voorlopig, maar bruikbaar instrument voor het beschermingsbeleid, dit in afwachting van de
wetenschappelijk gefundeerde inventarisatie.
Deze lijst dient te worden aangevuld met de gegevens van de inventaris die zullen worden
aangeleverd door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. Het is dus moeilijk om nu
al een correcte inschatting te maken van het aantal objecten varend erfgoed die in Vlaanderen
beschermenswaardig zijn.
De erfgoedconsulent varend erfgoed zal dit jaar twaalf schepen die op de lijst van de KCML
voorkomen en twee andere verder onderzoeken naar hun erfgoedwaarde. Dit onderzoek zal
resulteren in een aantal beschermingsdossier die in de loop van dit jaar aan mij ter ondertekening
zullen voorgelegd worden.
2. Op 29 maart 2002 is het decreet tot bescherming van het varend erfgoed goedgekeurd. Twee jaar
later volgde hiervoor het uitvoeringsbesluit zodat de bescherming en het beheer van ons varend
erfgoed effectief kon starten. Ruimte en Erfgoed - specialisme Industrieel Erfgoed beheert
sindsdien het varend erfgoed. In juni 2004 is de IV afdeling Varend Erfgoed van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen opgericht.
Eind 2005 startte de cel Maritiem Erfgoed van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
de beleidsgerichte inventarisatie van het varend erfgoed. De erfgoedconsulent varend erfgoed van
Ruimte en Erfgoed staat sinds 1 april 2009 in voor de bescherming en het beheer van varend
erfgoed. De erfgoedconsulent zet zich ten volle in voor het behoud en de opwaardering van het
varend erfgoed in Vlaanderen en legt steeds de specifieke regelgeving aan de betrokkenen uit.

Hieronder vindt u een overzicht van de eigendomstoestand van de voorlopig en definitief
beschermde schepen. Deze lijst toont aan dat er evenveel schepen in eigendom van particulieren of
van verenigingen als van openbare overheden voorgedragen worden voor bescherming.
NAAM
Garnalenvisser “Crangon”
Zeilschip “Williwaw”
Racejacht “Edelweiss II”
Racejacht”Tomidi”
Zeiljacht “Outka”
Drijvende stoomkraan nr 9
Watson 2
Watson 3
François Musin
Bebakeningschip “Doel”

EIGENDOM
Privé
Openbaar
Privé
Privé
Privé
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Privé
Openbaar

GEBRUIKER
Privé (vzw)
Privé
Privé
Privé
Privé
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Privé (vzw)
Privé

De eigendomstoestand is geen criterium van beoordeling.
3. Ik heb voor de garnalenvisser “Crangon” een beheersprogramma goedgekeurd op 4 februari 2010
voor een periode van 9 jaar. Deze goedkeuring houdt in dat vanaf nu de beheerspremies kunnen
worden aangevraagd voor het uitvoeren van beheerswerkzaamheden die passen in het
goedgekeurde beheersprogramma.
4. Er is inderdaad nood aan inzicht en informatie bij het middenveld van de verenigingen en van
particulieren over hoe de Vlaamse overheid werkt en wat daarbij precies de taak van het
agentschap is.
Niettemin worden er tal van acties ondernomen om erfgoedbeschermers, de eigenaars en de
beheerders van het varend erfgoed te informeren en bij te staan bij tal van vragen.
Zo hield mijn kabinetschef op de studiedag Gents Havenerfgoed op 4 mei 2010 een slottoespraak
waarin “het beschermen van varend erfgoed” gedetailleerd ter sprake kwam.
Op de website www.onroerenderfgoed.be wordt er duidelijk verwezen naar de gespecialiseerde
consulenten van Ruimte en Erfgoed. De erfgoedconsulent varend erfgoed wordt hier ook vermeld
met alle coördinaten.
Bij de opmaak van de geplande nieuwe website van Ruimte en Erfgoed zal er extra aandacht
besteed worden aan het thema “Varend Erfgoed” en zal elke betrokken partij de nodige
informatie kunnen downloaden.
De eigenaars of beheerders kunnen ook altijd terecht op de website van het Vlaams Instituut
voor het Onroerend Erfgoed (www.vioe.be).
5. Ruimte en Erfgoed onderzoekt momenteel de toepassing van de wetgeving op de
overheidsopdrachten door vzw’s. Mijn administratie won advies in bij de Afdeling
Overheidsopdrachten op 23 februari 2010 m.b.t. de toepasselijkheid van de
overheidsopdrachtenwet op varend-erfgoedverenigingen voor de restauratie van varend erfgoed.
De Afdeling Overheidsopdrachten verleende op 21 april 2010 haar advies. Ruimte en Erfgoed zal
na evaluatie op basis van deze nota uitleg verlenen aan de varend-erfgoedverenigingen over de
toepasselijkheid van die wetgeving op varend-erfgoedverenigingen.

