Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot
definitieve bescherming als monument van de havenkraan 410 KD in Antwerpen

ProvmCie: Antwerpen
Gemeente: Antwerpen, 7de afdelmg, sect1e G
ObJectnummer: 4.01/11002/2486.1

Dossiernummer: 4.001/11002/132.1

OmschriJVIng:
Havenkraan 410 KD, RIJnkaal zonder nummer

MIJ bekend om gevoegd te worden biJ het beslult van heden:

Brussel,

2 2 SEP. 2017
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

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

1.1.1. Belerdsdomern Rurmtell]ke ordenrng, Woonbelerd en Onroerend Erfgoed
Het advres werd gevraagd op 14 oktober 2016.
Het departement noch de agentschappen brachten advres urt over de beschermrng van het
onroerend goed. In urtvoenng van artrkel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advrezen gunstrg.

1.1.2. Belerdsdomern Leefmrlleu, Natuur en Energre
Het advres werd gevraagd op 14 oktober 2016.
De afdelrng Land en Bodembeschermrng, Ondergrond, NatuurliJke RIJkdommen van het
departement Leefmrlreu, Natuur en Energre bracht op 25 oktober 2016 een gunstrg advres urt
over de beschermrng. Het advres maakt rntegraal deel urt van het beschermrngsdossrer.
De ovenge agentschappen brachten geen advres urt over de beschermrng van het onroerend
goed. In urtvoenng van artrkel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de advrezen
gunstrg.
Het advres heeft geen rnvloed op het rnhoudeiiJk dossrer en het mrnrsteneel beslurt.

1.1.3. Belerdsdomern Mobriltelt en Openbare Werken
Het advres werd gevraagd op 14 oktober 2016.
Het departement noch de agentschappen brachten advres urt over de beschermrng van het
onroerend goed. In urtvoenng van artrkel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advrezen gunstrg.

1.1.4. Belerdsdomern Landbouw en VrssenJ
Het advres werd gevraagd op 14 oktober 2016.
Het departement noch de agentschappen brachten advres urt over de beschermrng van het
onroerend goed. In urtvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advrezen gunstrg.

1.2.

Advies uitgebracht door de gemeente Antwerpen

Het advres werd gevraagd op 14 oktober 2016.
Het college van Burgemeester en Schepenen van Antwerpen bracht op 10 november 2016 een
gunstrg advres urt over de beschermrng. Het adv1es maakt rntegraal deel urt van het
bescherm1ngsdoss1er.
Conclusre: het advles heeft geen rnvloed op het rnhoudeiiJk dossrer en het beschermrngsbeslu1t.
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1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advJes werd gevraagd op 14 oktober 2016.
De VCOE bracht op 10 november 2016 een voorwaardeliJk gunstig advJes u1t over de
beschermmg van het onroerend goed. Het advJes maakt mtegraal deel u1t van het
bescherm! ngsdoss1er.
Behandelmg van het adv1es:
In het punt 3 van het advJes vraagt de comm1ss1e of het de amb1t1e 1s om m de toekomst
nog andere kranen te beschermen. In 2016 staan twee Antwerpse havenkranen op de
beschermmgsagenda, de 400 KA en de 410 KD. Inmiddels werd ook het
beschermmgsvoorstel over de havenkraan 400 KA aan de comm1ss1e voor advJes
voorgelegd zodat reeds een deel van antwoord IS gegeven. De twee kranen werden
bmnen hetzelfde h1stonsche kader, het tienJarenplan voor de haven van Antwerpen,
besteld. De h1stonsche schets d1e biJ be1de dossiers hoort IS dus voor een groot stuk
geliJklopend. In de toekomst IS het theoretisch mogeliJk dat ook een 50-tons kraan d1e
op Petroleum Zu1d staat, wordt beschermd. Die kraan heeft momenteel geen locatle om
defm1t1ef opgesteld te worden. BovendJen ontbreekt het onderstel van de 50-tons kraan.
Vooraleer er van een beschermtng van deze kraan sprake kan ZIJn, moet een mstant1e
d1t proJect onder haar hoede nemen en een beheersVISJe uitwerken. D1t element wordt
ter verdUideliJking toegevoegd aan het mhoudeliJk doss1er onder het puntJe 1.1
S1tuenng.
Punt 6. De commJssJe vraagt om biJ de beheersdoelstelltngen van de kraan 410 KD
nadrukkeiiJk u1t te gaan van het behoud van de erfgoedkenmerken en -waarden. In het
doss1er werd daarom de volgorde van het eerste en het tweede punt van de
beheersdoelstellingen omgedraaid. DaarbiJ werd met meer nadruk het behoud als de
centrale beheersdoelstellmg vooropgesteld. Het v1erde puntJe dat aanstuurde op
vooroverleg met beheer wordt geschrapt aangezien d1t punt biJ de comm1ss1e verwarnng
veroorzaakte. De commiSSie vraagt of de beschermmg van de havenkraan 410 KD
kadert tn de heraanleg van de Scheldekaaien of de opmaak van het beheersplan voor
negen andere elektnsche kranen. Het antwoord op deze vraag IS negat1ef. In het
mhoudeiiJke doss1er wordt wel verwezen naar het mm1ddels ondertekende
Realisatieconvenant voor het erfgoed op de ScheldekaaJen. In dat convenant werd het
behoud van de havenkraan 410 KD op de Scheldekaal afgesproken. Er wordt aan het
mm1steneel beslult een v1erde beheersdoelstellmg toegevoegd d1e de e1genaar vraagt
om te waken over de plaats van de havenkraan tiJdens de heraanleg van de
ScheldekaaJen.
Punt 8. BIJ de toelatmgspl1chten vraagt de commiSSie om het puntJe 4a over dak,
dakbedekkmg en gootconstructJes te schrappen en vraagt om aan puntJe 4c een
verWIJZing toe te voegen naar bultentrappen en platformen. Er werd voor gekozen om
onder het punt 4a de verWIJZing naar dak, dakbedekkmg en gootconstructJes te
vervangen door bultentrappen en platformen.
Conclusie: het advJes heeft mvioed op het tnhoudei!Jk doss1er en het beschermmgsbeslu1t. Het
mhoudeiiJk doss1er en het beschermmgsbeslwt werden aangepast zoals hierboven beschreven.
1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen van de VCOE hebben Invloed op het mhoudeli]k doss1er en het
beschermtngsbeslwt. Het tnhoudeiJJk doss1er en het beschermmgsbeslwt werden aangepast
zoals hierboven beschreven.
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2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
Openbaar onderzoek en hoorrecht
De stad Antwerpen organiseerde het openbaar onderzoek van 1 apnl 2017 tot 1 me1 2017. Er
werd tiJdens het openbaar onderzoek geen hoorz1ttmg georganiseerd. De stad Antwerpen
stelde een PV over het openbaar onderzoek. Het PV maakt mtegraal deel Uit van het
bescherm1ngsdoss1er.
TiJdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren mged1end.

3. Conclusie
Het openbaar onderzoek na de voorlopige beschermmg en voorafgaand aan de defm1t1eve
beschermmg heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t. Het
InhoudeliJk doss1er noch het beschermmgsbeslwt werden aangepast.
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