
Vergadering raadscommissie Infrastructuur
NOTULEN

Plaats Raadzaal (hybride) Datum 27/10/2020
Voorzit(s)ter Koen Moeyersons Aanvangsuur 11:00 uur

Aanwezig
Coppens Gunther
Devleeschouwer Françoise
Dunon Diederik
Eerlingen Tine
Ghysels Lena
Kaspers Hilde
Mombaerts Hilde
Poelaert Kris
Roefs Tie
Sneyers Sarah
Van Aken Leen
Van den Eede Linda
Wijnants Marc
Zelderloo Elke
Zelderloo Walter

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2 Provincieraadvoorstel Oprichting Erfgoedstichting

Lieven Elst leidt dit agendapunt in. In de beleidsverklaring van de deputatie voor deze legislatuur werd 
het onderzoek naar de oprichting van een erfgoedstichting opgenomen. Een  half jaar geleden werd 
dit traject gestart. De op te richten erfgoedstichting Vlaams-Brabant zal leiden tot een goed beheer 
van het eigen provinciaal erfgoed en is tevens een ondersteuningsinstrument om de gemeenten te 
ondersteunen in het beheer van hun eigen lokaal erfgoed. We hebben ons voor de oprichting laten 
inspireren door de erfgoedstichting Kempens Landschap. 

Philippe De Backer licht de werking van de erfgoedstichting Kempens Landschap toe aan de hand 
van een powerpoint. Deze gaat als bijlage bij het verslag.



Tie Roefs wil weten wat de meerwaarde is van een stichting in vergelijking met een provinciebestuur 
die dit allemaal zelf doet?
Philippe De Backer antwoordt aan de hand van een voorbeeld. Vijf jaar geleden heeft de provincie 
Antwerpen een legaat (kasteeldomein) mogen ontvangen. Maar uiteindelijk is het legaat niet 
ontvangen omdat er moeilijk vanuit een interdisciplinaire aanpak kon gekeken worden naar het 
domein. Het dossier kwam zowel terecht bij de provinciale diensten erfgoed, leefmilieu en ruimtelijke 
ordening. De diensten zijn er niet in geslaagd om onderling tot een akkoord te komen over de 
aanpak.  Een erfgoedstichting biedt meer ruimte voor een integrale aanpak zodat je als één stem kan 
gaan spreken aangaande ontsluiting, restauratie, aanpak,… Daarnaast is ze een praktisch instrument 
om een partner te zijn van zowel de gemeenten als het provinciebestuur en om erfgoedpremies te 
kunnen ontvangen. 

Tie Roefs wil weten wie er deel uitmaakt van de raad van bestuur.
Philippe De Backer antwoordt dat het heel lang de situatie is geweest dat twee gedeputeerden en alle 
burgemeesters ten persoonlijke titel deel uitmaakten van de raad van bestuur. De omvorming zal er nu 
toe leiden dat 11 provincieraadsleden deel uitmaken van de raad van bestuur en waarbij alle 
burgemeesters verbonden zijn via een adviesorgaan. De betrokkenheid van de burgemeesters is aan 
te raden omdat zij een sterkere garantie bieden op een meer integrale benadering dan schepenen.

Tie Roefs wil weten wat het financiële aandeel van de Vlaamse Gemeenschap betreft in de stichting.
Philippe De Backer antwoordt dat er geen sprake is van een structurele werkingssubsidie vanuit de 
Vlaamse Gemeenschap. Enkel via projectsubsidies vloeit er geld vanuit Vlaanderen naar de stichting. 
Via de provincie en de gemeenten is er wel een structurele ondersteuning. Voor de gemeenten is het 
toegangsticket 0,2 euro per inwoner. Als er een verwerving gebeurt in een gemeente, dan draagt de 
betrokken gemeente 20 tot 30% bij in de totale aankoopkost. Vanuit de provincie Antwerpen is deze 
inbreng organisch gegroeid door de jaren heen.

Tie Roefs stelt dat het nu in feite gaat om een Antwerps Landschap in plaats van een Kempens 
Landschap.
Philippe De Backer antwoordt dat het dit in de praktijk altijd al geweest is omdat de hoofdfinancierder 
de afgelopen 21 jaar steeds de provincie Antwerpen is geweest. In 2013 is er ook een verhoogde 
dotatie geweest vanuit de provincie Antwerpen met de vraag om onze diensten ook aan te bieden aan 
de overige gemeenten. De vraag om onze naam te veranderen heeft zich toen even gesteld maar 
niemand, ook de gemeenten zelf niet, vonden dit nodig. Iedereen wou het kwaliteitsmerk Kempens 
Landschap behouden. 

Tie Roefs wil weten hoe het samenspel met de regionale landschappen verloopt.
Philippe De Backer antwoordt dat elke regionaal landschap zijn eigenheid heeft. Het grote verschil is 
dat een regionaal landschap niets kan verwerven. Een regionaal landschap richt zich eerder op de 
bewustmaking van de burgers. Het komt erop aan om maximaal samen te werken en elkaar te 
versterken.

Tie Roefs stelt dat het interessant zou zijn om, na corona, eens een tour te doen door het Kempens 
Landschap met de raadscommissie. 
De voorzitter laat weten dat er al een aantal bezoeken op de planning staan (zoals een bezoek aan 
het provinciedomein van Diest) en we dit zeker meenemen.

Karen Salaets en Dirk Bollen lichten de oprichting van de erfgoedstichting Vlaams-Brabant toe aan de 
hand van een powerpresentatie. Deze gaat als bijlage bij het verslag. 

Sarah Sneyers wil weten hoe de verwerving van onroerend erfgoed samen met de lokale besturen 
precies in zijn werk gaat?
Karen Salaets laat weten dat dit op dezelfde manier verloopt als bij het Kempens Landschap. De 
verwerving van een site gebeurt aan de hand van een af te spreken verdeelsleutel. Waarschijnlijk 
zullen we ook evolueren naar een 70/30 verdeling. 

Leen Van Aken laat weten dat er intergemeentelijke onroerende erfgoeddiensten zijn opgericht. Gaat 
daar mee samengewerkt worden? 
Karen Salaets antwoordt dat er al is samengezeten met alle regionale landschappen in Vlaams-
Brabant. De op te richten erfgoedstichting Vlaams-Brabant is al aan hen toegelicht. De bedoeling is 



om ad hoc, site per site, samen te werken. Met de intergemeentelijke onroerende erfgoeddiensten 
werd nog niet samengezeten maar dit staat wel op de planning. 

Linda Van den Eede wil weten waarom de bijdrage van de gemeenten in Vlaams-Brabant is 
vastgelegd op 0,15 euro per inwoner in plaats van 0,2 euro zoals in Antwerpen?
Gedeputeerde Tom Dehaene antwoordt dat het beter leek om te starten met een lager bedrag. Dat 
was in Antwerpen ook het geval, daar is men gestart met een bijdrage van 0,1 euro per inwoner. 

Tie Roefs stelt dat er al een aantal keren is verwezen naar Vlaamse subsidies. Verwacht u nog andere 
subsidies?
Karen Salaets antwoordt dat dit site per site zal bekeken worden. Vanuit Vlaanderen komt er alleszins 
geen structurele ondersteuning. Er kunnen ook Europese subsidies bij komen kijken. Per project wordt 
steeds bekeken welke bijkomende financieringsbronnen kunnen aangeboord worden. 

Tie Roefs wil weten of het enkel gaat om onroerend erfgoed. Is roerend erfgoed per definitie 
uitgesloten?
Dirk Bollen antwoordt dat dit klopt. Enkel onroerend erfgoed behoort nog tot de provinciale 
bevoegdheden. 

Tie Roefs wil weten welke burgemeesters er al geconsulteerd zijn?
Karen Salaets antwoordt dat de burgemeesters van Herne, Steenokkerzeel en Haacht zijn 
geconsulteerd. 

Tie Roefs heeft nog een vraag over de vertegenwoordiging vanuit de provincieraad in de stichting. Is 
het de bedoeling dat deze afvaardiging representatief is?
Gedeputeerde Tom Dehaene antwoordt dat het de bedoeling is om op dezelfde manier te werken 
zoals bij Vlabinvest. Elke fractie zal zeker 1 vertegenwoordiger hebben in de raad van bestuur.

Gedeputeerde Bart Nevens wil weten hoe het zit met de renovatiekosten en beheerskosten na een 
aankoop?
Dirk Bollen antwoordt dat er na de aankoop site per site zal bekeken worden welke 
subsidiemogelijkheden kunnen aangewend worden.  De restkost van een renovatie ligt bij de 
gemeente, daar geldt de 70/30 regel niet.

Lena Ghysels wil weten wanneer dit wordt voorgesteld aan alle gemeenten?
Karen Salaets antwoordt dat het de bedoeling is dat na de oprichting van de erfgoedstichting iedere 
gemeente formeel zal gecontacteerd worden.

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.

3 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Interprovinciaal Kenniscentrum tussen 
provincie en gemeenten

Annemie Mattheussen licht dit agendapunt toe aan de hand van een powerpoint. Deze gaat als bijlage 
bij dit verslag.

Tie Roefs wil weten of we ook een zicht krijgen op de actuele actielijst.
Annemie Mattheussen antwoordt dat deze lijst zich bevindt in de documenten.
Tie Roefs wil weten of het klopt dat deze lijst de elementen bevat waar de gemeenten op dit moment 
niet terecht kunnen bij de provincie of bij de streekintercommunales?
Annemie Mattheussen antwoordt dat dit inderdaad klopt.

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.



4 Rondvraag

Er zijn geen variapunten.

Datum volgende vergadering 24 november om 11u
Einduur van de vergadering 12:30 uur

De secretaris, De voorzitter,

Peter Biondi Koen Moeyersons


