Bijlage 4. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige gehele
opheffing van de bescherming als monument van het tuinpaviljoen met ijskelder in Puurs
in functie van de verplaatsing ervan

Provme~e:

Antwerpen

Gemeente: Puurs, 1ste afdelmg, sect1e B
Dossiernummer: 4.001/12030/101.1

ObJectnummer: 4.01/12030/133.1

OmschriJVIng:
tumpaviiJoen met IJskelder, BegiJnhofstraat, zonder nummer

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

2 5 SEP. 2018
Brussel,
De Vlaamse minister van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

--

-

....

Geert BOURGEOIS

-

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige bescherming
Overeenkomstig Art. 6.2.4. van het onroerenderfgoeddecreet wmt de Vlaamse Regenng het
adv1es 1n bij de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed.

1.1.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 25 me1 2018.
De VCOE bracht op 14 JUni 2018 een voorwaardelijk gunstig adv1es u1t over de voorlopige
gehele opheffmg van de bescherming van het onroerend goed m functie van een verplaatsing.
Het adv1es maakt mtegraal deel Uit van het beschermmgsdoss1er.
Behandelmg van het adv1es:
De comm1ss1e vraagt om op bas1s van een concreet proJect of plan te onderbouwen dat
de meuwe locatle effectlef een herkenbare en gepaste context zal bieden en zal
biJdragen aan de herwaardenng en gepaste ontslu1tmg van het tumpaviiJoen met
IJSkelder.
Antwoord: De gemeente Puurs heeft meer concrete documentatie (plan- en
beeldmateriaal) verschaft aangaande het masterplan De tuinen van Puurs. Een selectie
van de relevantste documenten werd toegevoegd aan het inhoudelijk dossier, meer
bepaald tn bulage 7.3. Hterop ts dutdeltjk dat de meuwe locatie een herkenbare en
gepaste context zal bieden aan het tumpavi/joen met IJSkelder en zal biJdragen aan de
herwaardenng en gepaste ontsluttmg ervan: het bouwwerk komt opnieuw vrij te staan
én dtt tn een tuinomgeving.
De comm1ss1e vraagt om te duiden of een archeologisch onderzoek op de oude en
n1euwe locatle wordt voorZien en hoe de eventuele aanwez1ge sporen geregistreerd en
gedocumenteerd zullen worden.
Antwoord:
BI] de omgevmgsvergunning, nodtg voor de verplaatsmg, komt het archeologteluik van
het Onroerenderfgoeddecreet automatisch aan bod. De bepalmgen aangaande
archeologie, zoals vermeld in hoofdstuk 5 van het Onroerenderfgoeddecreet, zun dan
van toepassmg.
Vta de omgevmgsvergunnmg zal blijken of een archeologienota met betrekking tot de
verplaatsing van de IJSkelder al dan met nodtg blijkt. Indten een archeologtenota met
van toepassmg zou ZIJn, geldt nog altijd de verpltchtmg om een toevalsvondst te
melden.
Conclus1e: het adv1es heeft geen mvloed op het opheffmgsbeslu1t. Het adv1es heeft mvloed op
het mhoudeiiJk doss1er. Het InhoudeliJk doss1er werd als volgt aangepast: biJlage 7.3 werd
aangevuld met figuren 10,11 en 12.
1.2.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige opheffing

Het Uitgebrachte adv1es heeft Invloed op het mhoudeliJk doss1er. Het InhoudeliJk doss1er werd
als volgt aangepast: biJlage 7.3 werd aangevuld met figuren 10-11-12.
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