Ministerieel besluit tot voorlopige gehele opheffing van de
bescherming als monument van de windmolen van Zuienkerke,
beter bekend als windmolen De Brauwere
Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 6.2.1, 1°,
- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1°,
- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 8, §1, 2°.
Procedurestappen en vormvereisten
Dit besluit kwam tot stand volgens de procedurestappen en de vormvereisten, beschreven
in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5).
De volgende procedurestappen en vormvereisten zijn vervuld:
- de gehele opheffing van de bescherming als monument werd onderzocht. De
bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in een opheffingsdossier,
- advies over de opheffing van de bescherming werd gevraagd aan de Vlaamse Commissie
voor Onroerend Erfgoed op 22 oktober 2020,
- de behandeling van dit advies is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
Motivering
De windmolen van Zuienkerke werd beschermd bij het besluit van de secretaris-generaal
van 30 december 1942 tot bescherming van de windmolen De Brauwere in Zuienkerke,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 1943.
De molen werd gesloopt in 1947. Deze sloop werd geregeld door het regentsbesluit van 7
maart 1947 met toelating tot sloop van de windmolen De Brauwere in Zuienkerke wegens
instortingsgevaar, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 1947.
Door de sloop zijn de erfgoedkenmerken en -elementen van de molen niet meer aanwezig,
waardoor de erfgoedwaarde, die de basis vormde voor de bescherming van de windmolen
De Brauwere in Zuienkerke, onherstelbaar is aangetast en verloren gegaan.
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Artikel 1. Het besluit van de secretaris-generaal van 30 december 1942, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 5 februari 1943, wordt voorlopig geheel opgeheven.
Art. 2. Het beschermde goed bevond zich op het perceel met de volgende kadastrale
gegevens: Zuienkerke, 1ste afdeling, sectie B, perceelnummer 479E (deel).
Het plan met de aflijning en de plaats van de aanplakking van het bericht over het openbaar
onderzoek is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
De fotoregistratie van de fysieke toestand van het beschermde onroerend goed waarvan de
bescherming wordt opgeheven, wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Brussel,
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