PERSBERICHT 10 OKTOBER 2010
NIEUW VLAAMS ERFGOEDDECREET MOET
OOK VAREND ERFGOED ONDERSTEUNEN

Watererfgoed Vlaanderen heeft vijf fundamentele opmerkingen bij de Conceptnota
Onroerend Erfgoeddecreet van de Vlaamse Overheid van 22 juli 2010, waarin de
krijtlijnen worden getrokken van een nieuw decreet over het beheer van onroerend
erfgoed.
Watererfgoed Vlaanderen stelt vast dat de belangrijke sector van het varend
erfgoed niet in het nieuwe erfgoeddecreet wordt behandeld.
Om vijf redenen is dit een verkeerde keuze:
1° Het onroerend watererfgoedbeleid (havens, waterlopen, monumenten,
droogdokken) moet worden gecoördineerd met het beleid rond historische
schepen;
2° De opsplitsing tussen onroerend en roerend erfgoed is m.b.t. varend erfgoed
artificieel en onlogisch;
3° De uitsluiting van varend erfgoedactoren van subsidiëringsmogelijkheden is
onaanvaardbaar en discriminatoir;
4° Varend erfgoed wordt ten onrechte uitgesloten van de Vlaamse ondersteuning van
educatie en publiekswerking;
5° Bij de herinrichting van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen is de Afdeling Varend Erfgoed uit het oog verloren.
In een uitvoerig advies aan de Vlaamse Overheid vraagt Watererfgoed Vlaanderen
dat het nieuwe decreet:
1° instrumenten creëert om het beleid en het beheer rond het natte en het
droge watererfgoed te coördineren;
2° vermijdt dat varend erfgoed anders wordt behandeld naargelang het toevallige
zakenrechtelijke onderscheid tussen roerende en onroerende goederen;
3° een uitdrukkelijke basis creëert voor de structurele subsidiëring van varend
erfgoedverenigingen, door toevoeging van bepalingen aan het Decreet Varend
Erfgoed en geheel op dezelfde voet als de onroerend erfgoedverenigingen;
4° het varend erfgoed in alle opzichten op gelijke voet behandelt met het onroerend
erfgoed, onder meer wat betreft educatie, publiekswerking en ondersteuning van
PPS-projecten;
5° het goede functioneren waarborgt van de Afdeling Varend Erfgoed van de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en de vlotte en spoedige
implementatie van het Decreet Varend Erfgoed niet hindert.
Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 70
organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en
liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de
versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als
baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
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