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Varend erfgoed - Bescherming
Het decreet tot bescherming van het varend erfgoed dateert van 29 maart 2002. Het besluit tot uitvoering van dit decreet werd genomen op 4 juni 2004.
Het uitvoeringsbesluit moet de instandhouding en bescherming van het varend cultureel erfgoed mogelijk maken en stelt dat daartoe dringend een stimuleringsbeleid moet worden gevoerd. Van een dergelijk beleid zou echter weinig te merken zijn.
Naar verluidt blijven eigenaars en beheerders van varend erfgoed op hun honger omdat er maar sporadisch nieuwe stukken worden beschermd. Bovendien is daarrond geen duidelijke en transparante
communicatie met als gevolg dat particuliere eigenaars/beheerders en (vrijwilligers)verenigingen die
actief zijn rond het behoud van watererfgoed met heel wat vragen zitten.
1. Hoe ver staat het met de bescherming van de monumenten die op de zogenaamde “hot list” staan,
namelijk een lijst met 40 items die bescherming behoeven?
2. Is er wel sprake van een “stimuleringsbeleid” rond varend erfgoed sinds het uitvoeringsbesluit van
kracht is en hoe vertaalt zich dat dan in aantal nieuwe beschermde monumenten? Gaat daarbij voldoende aandacht naar private beschermingsdossiers?
3. Hoeveel beheerspremies werden er aangevraagd en uitgekeerd en voor welk bedrag? Indien ze niet
uitgekeerd werden, wat was daar dan de reden van?
4. Is er sprake van een communicatiestoornis vanuit het beleid naar de erfgoedbeschermers en de
eigenaars en beheerders van het varend erfgoed in kwestie en zo ja, hoe kan hieraan verholpen
worden?
5. Vzw’s die in aanmerking willen komen voor een 80 %-subsidie, kunnen dit alleen maar als ze
voldoen aan de wet op de overheidsopdrachten wat voor een (kleine) vzw lang geen evidentie is,
zij beschikken immers niet over de nodige kennis ter zake.
In welke mate wordt hier ondersteuning geboden?

