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Ministerieel besluit tot definitieve gedeeltelijke opheffing van het
ministerieel besluit van de bescherming als monument van het Hof
van Coudenborn in Moerbeke
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artrkel 6.2.1, J 0 ;
Gelet op het beslwt van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artrkel 6, 1°;
Gelet op het mrmsteneel beslult van 2J februan 1979 tot beschermmg als monument van
het Hof van eaudenbarn m Moerbeke, gepubliceerd m het Belgrsch Staatsblad van 21 JUni
1979;
Gelet op het mmrsteneel beslult van 27 Januan 2017 tot voorloprge gedeelteliJke opheffmg
van het mmrsteneel beslwt van 2J februan 1979 tot beschermmg als monument van hof
van eaudenbarn m Moerbeke;
Gelet op de bezwaren van de zakeliJkrechthouders waarvan de behandeling IS opgenomen
m biJlage;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 1 maart 2017 tot en met JO maart
2017 en waarvan de behandeling van de opmerkmgen, bezwaren en het advres van de
gemeente IS opgenomen m biJlage;
Overwegende dat de rume van het hof van eaudenbarn m Moerbeke opmeuw beschermd
werd door het defm1t1ef beschermmgsbeslurt van 18 september 2017 en dus een rurmer
toepassmgsgebred heeft dan het beschermmgsbeslurt van 2J februan 1979, IS dat laatste
beslurt overbodrg geworden. Bovendren ontstaat er een srtuatre van dubbele beschermmg.
Daarom rs het wenseliJk om het beslult van 2J februan 1979 gedeelteliJk op te heffen om
overzrchtell]kherd en rechtszekerheld te breden. Het algemeen belang vererst rmmers dat de
rechtsonderhonge op dUideliJke WIJZe de rechtsgevolgen moet kunnen rnschatten, wat biJ
een dubbele beschermmg met noodzakeliJk het geval rs;
Overwegende dat de erfgoedwaarden, de erfgoedelementen, de erfgoedkenmerken en de
beheersdoelstellingen m het defrmtlef beschermrngsbeslurt van 18 september 2017 werden
geactualrseerd,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van artrkel 6.2.1, J 0 en artrkel 6.2.J tot en met 6.2.5 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 201J wordt artrkel 1 van het mmrsteneel beslult van
2J februan 1979 tot beschermmg als monument van het Hof van eaudenbarn m Moerbeke,
gepubliceerd m het Belgrsch Staatsblad van 21 JUni 1979, geschrapt.
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Art. 2. Het beschermde goed bevmdt z1ch op het perceel met de volgende kadastrale
gegevens: Moerbeke, sect1e D, 185C.

Het defm1t1ef opgeheven beschermd goed

Brussel,

IS

aangedwd op het plan als biJlage biJ d1t besluit.

2 5 SEP, 2017
De Vlaamse mm1ster van BUltenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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