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Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig
erfgoed in de provincie Antwerpen
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED 1

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 1 artikel 4.1.1 1 3° 1 en artikel 12.3.181
tweede lid;
Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 1 artikel 4.1.6;
Gelet op het mmisteneel besluit van 17 JUli 2015 tot vaststelling van de Jnventansmethodologie
voor de inventans bouwkundig erfgoed;
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 28 november 2014 houdende de
vaststelling van de Inventans van het bouwkundig erfgoed;
Gelet op de bezwaren Ingediend tiJdens het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 1 JUni
2018 tot en met 30 JUli 2018 1 waarvan de behandeling IS opgenomen In het beveiligd digitaal
bestand genaamd "vaststeiiing_29_03_2019_behandeiingadviezenbezwaren" van 14 maart
2019 1 en dat heeft geresulteerd m 33 relicten die met langer worden vastgesteld 1 80 relicten
die worden vastgesteld met een aangepaste aanduiding op het plan 1 47 relicten met
aangepaste erfgoedkenmerken 1 56 relicten met een aangepaste beschnjving en 30 relicten
met een aangepaste benammg;
Gelet op het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed van 17 Januari 2019 1
waarvan de behandeling is opgenomen In het beveiligd digitaal bestand genaamd
"vastste11Ing_29_03_2019_behandeiingadviezenbezwaren" van 14 maart 2019;
Overwegende dat op 28 november 2014 de administrateur-generaal van het agentschap
Onroerend Erfgoed de Inventans van het bouwkundig erfgoed vaststelde. Dat het
Onroerenderfgoeddecreet deze vaststelling met een overgangsmaatregel beschouwt als een
vaststellmg overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet maar dat een nieuwe vaststelling met
openbaar onderzoek ook de zorg- en mot1venngsp1Icht voor administratieve overheden 1
opgenomen m artikel 4.1.9 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 1 op deze
Inventarisitems van toepassmg maakt;
Overwegende dat de onroerende goederen die worden opgenomen m de vastgestelde Inventans
erfgoedwaarde bez1tten 1 zoals gemotiveerd door de benaming 1 de erfgoedkenmerken en de
beschriJVIng op basis van die erfgoedkenmerken;
Overwegende dat de onroerende goederen die worden opgenomen m de vastgestelde mventans
voldoende goed bewaard ZIJn;
Overwegende dat de Inventans van het bouwkundig erfgoed, vastgesteld door de
administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed op 28 november 2014, bliJft
bestaan maar dat daar voor de provincie Antwerpen worden uit geschrapt 1 enerziJds de goederen
die niet beantwoorden aan de defmit1e van bouwkundig erfgoed zoals opgenomen m de
inventansmethodologie, of die met langer erfgoedwaarde bezitten, of die niet langer voldoende
goed bewaard ZIJn, of die een administratieve fout bevatten 1 en die opgenomen ZIJn in het
beveiligd digitaal bestand genaamd "vaststellmg_29_03_2019_nietmeervastgesteld'1 van 14
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maart 2019, en anderZIJds d1e goederen d1e nu opgenomen worden 1n de vastgestelde inventans
bouwkundig erfgoed met openbaar onderzoek overeenkomstig art1kel 4.1.3 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
Overwegende dat daaru1t resulteert dat u1t de mventans van het bouwkundig erfgoed,
vastgesteld door de adminiStrateur-generaal op 28 november 2014, de goederen gelegen 1n de
provmc1e Antwerpen worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1. De onroerende goederen opgenomen in het beveiligd d1g1taal bestand genaamd
"vaststellmg_29_03_2019_artlkel1" van 14 maart 2019, worden opgenomen 1n de vastgestelde
1nventans bouwkundig erfgoed, vermeld 1n art1kel 4.1.1, 3°, van het Onroerenderfgoeddecreet
van 12 jul1 2013.
Art. 2. De onroerende goederen opgenomen 1n de mventans van het bouwkundig erfgoed
vastgesteld overeenkomstig het beslult van de administrateur-generaal van 28 november 2014
houdende de vaststelling van de 1nventans van het bouwkundig erfgoed, vermeld 1n art1kel
12.3.18, tweede lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, gelegen 1n de provmc1e
Antwerpen worden geschrapt u1t d1e mventans.
Art. 3. De vastgestelde 1nventans bouwkundig erfgoed IS 1n de vorm van een publiek te
raadplegen GIS-laag beschikbaar op de webs1te van het agentschap Onroerend Erfgoed.
Art. 4. D1t beslult treedt

Brussel,

1n

werkmg op 29 maart 2019.

1 4 MAAR1 2019
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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