Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot
definitieve bescherming als archeologische site van de prehistorische site van de
Bergenmeersen in Wichelen

Provincie: ·Oost-Vlaanderen
Gemeente : Wichelen, 1ste afdeling, sectie A
Objectnummer: 4.04/42026/108 .1

Dossiernummer: 4.001/42026/101.1

Omschrijving :
Prehistorische

~ite

van de Bergenmeersen

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

14 FEB. 2017
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed ,

/

Geert BOURGEOI S

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige bescherming

1.1.

Adviezen uitgebracht door de departementen en agentschappen van de
beleidsdomeinen RWO, LNE, MOW en LV

Het advies werd door het agentschap Onroerend Erfgoed gevraagd op 8 april 2016.
1.1.1. Beleidsdomein Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Het departement noch de agentschappen van dit beleidsdomein brachten advies uit over de
bescherming van de onroerende goederen . In uitvoering van artikel 6.1.3 van het ·
Onroerenderfgoeddecreet zijn de adviezen gunstig.
1.1.2. Beleidsdomein Leefmilieu,

N~tuur

en Energie

De afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen bracht op 3 mei
2016 een gecoördineerd advies uit van de dienst Ondergrond Vlaanderen, de dienst Land en
Bodembescherming en de dienst Natuurlijke Rijkdommen. Het advies is gunstig zonder
opmerkingen . Het advie_s maakt integraal deel uit van het beschermingsdossier.
Het agentschap Natuur en Bos bracht op 10 mei 2016 een gunstig advies over deze
bescherming. Het advies maakt integraal deel uit van het beschermingsdossier.
1.1.3. Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Het departement noch de agentschappen brachten advies uit over de bescherming van de
onroerende goederen. In uitvoering van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet zijn de
adviezen gunstig.
1.1.4. Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Het departement noch de agentschappen brachten advies uit over de bescherming van de
onroerende goederen. In uitvoering van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet zijn de
adviezen gunstig.

1.2

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Wichelen

Het advies werd gevraagd op 8 april 2016.
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 15 april 2016 een gunstig advies uit
over deze bescherming. Het advies maakt integraal deel uit van het beschermingsdossier.

1.3

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advies werd gevraagd op 8 april 2016.
De VCOE bracht op 12 mei 2016 een gunstig advies uit over deze bescherming. Het advies
maakt integraal deel uit van het beschermingsdossier.
Behandeling van het advies:
Punt 5. De commissie merkt op dat het inhoudelijk dossier vier voorschriften voor
instandhouding voorop stel.t. Het ministeriële besluit voegt evenwel nog een voorschrift toe

Pagina 2 van 3

waarin de zakelijkrechthouder ertoe wordt gehouden 'er voor te zorgen dat er geen
metaaldetectie wordt uitgevoerd op de terreinen van het beschermd goed. '
Antwoord:
Het voorschrift met betrekking tot metaaldetectie werd eveneens toegevoegd aan het
inhoudelijk dossier.
Punt 6. De commissie r:nerkt opnieuw op dat het inhoudelijke dossier slechts verwijst naar één
toelatingsplicht, met name 'de aanmerkelijke reliëfwijzigingen van de bodem'. In het
beschermingsbesluit is evenwel sprake van een toelatingsplicht voor: 1o het wijzigen van het
microreliëf; 2° graafwerken in functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructies; 3° het plaatsen van ondergrondse leidingen. De commissie ·vraagt zo eenduidig
mogelijk te zijn inzake het formuleren . van toelatingsplicht om .mogel"ijke verwarring te
voorkomen. · Het is wenselijk de toelatingsplichten in het inhoudelijk dossier en het
beschermingsbesluit op elkaar af te stemmen .
Antwoord:
De toelatingsplichtige handelingen van
overgenomen in het inhoudelijk dossier.

het ontwerp van

beschermingsbesluit . werden

Conclusie: het advies heeft invloed op het inhoudelijk dossieren/of het beschermingsbesluit.
Het inhoudelijk dossier en/ of het beschermingsbesluit werden als volgt aangepast:
De voorschriften voor instandhouding en toelatingsplichtige handelingen
beschermingsbesluit werden overgenomen in het inhoudelijk dossier.
1.4

van

het

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De uitgebrachte adviezen hebben invloed op het inhoudelijk dossier en het
beschermingsbesluit. Het inhoudelijk dossier en het beschermingsbesluit werden als volgt
aangepast:
De voorschriften. voor instandhouding en toelatingsplichtige handelingen
beschermingsbesluit werden overgenomen in het inhoudelijk dossier.

van

het

2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
2.1.

Openbaar onderzoek

. Gemeente Wichelen organiseerde het openbaar onderzoek van 30 juni 2016 tot 29 juli 2016 .
. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

3. Conclusie
De uitgebrachte adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en
voorafgaand aan de definitieve bescherming hebbèn geen invloed op het inhoudelijk
dossier en het beschermingsbesluit. Het inhoudelijk dossier noch het beschermingsbesluit
werden aangepast.
·
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