Bijlage 5. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige wijziging van
het besluit van de secretaris-generaal van 14 april 1944 tot rangschikking als monument van
de houten windmolen, genaamd “Bosterhoutmolen” in Meulebeke, heropgebouwd in Brugge
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Nieuwe Coeleweymolen, Kruisvest zonder nummer
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1. Advies uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige wijziging
1.1.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advies werd gevraagd op 22 oktober 2020.
De VCOE bracht op 12 november 2020 een gunstig advies uit over de wijziging van de
bescherming. Het advies maakt integraal deel uit van het wijzigingsdossier.
Behandeling van het advies:
De commissie vraagt de toekomstige dossiers binnen het thema molens te kaderen binnen een
integrale visie op het actualiseren, opheffen of wijzigen van beschermingen.
Antwoord:
Toekomstige dossiers zullen inderdaad kaderen binnen een integrale visie op het actualiseren,
opheffen en wijzigen van beschermingen. Het project ‘Windmolens’ voedt, als één van de twee
in 2020 opgestarte pilootprojecten, de opmaak van die integrale visie. Het pilootproject
‘windmolens’ heeft als doel om te komen tot een over heel Vlaanderen gewogen, gemotiveerde
en representatieve selectie voor bescherming en opname in de inventaris. Alle bewaarde
traditionele windmolens in Vlaanderen worden in het kader van dit project geëvalueerd binnen
een thematisch-typologisch toetsingskader en op basis van de huidige erfgoedwaarden en criteria. We toetsen de al gerealiseerde beschermingen aan de huidige norm en treffen
maatregelen als ze deze toets niet doorstaan. Dat kan gebeuren door het wijzigen van besluiten
en het opheffen van beschermingen. Nieuwe beschermingen van windmolens spelen in op
aantoonbare en gewichtige hiaten, vertrekkend vanuit de thematische analyse. Daarnaast
maken we bij bestaande beschermingen prioritair werk van het aanpassen of opheffen van
besluiten die onduidelijkheden of administratieve fouten bevatten. Parallel bekijkt het
agentschap Onroerend Erfgoed hoe de bijhorende procedures daartoe vereenvoudigd kunnen
worden.
De commissie vraagt te onderzoeken of het instellen van bijkomende overgangszones alsnog
nodig zijn om de windvang te garanderen.
Antwoord:
De huidige dossiers worden opgestart omdat zij in eerste instantie een juridische
onduidelijkheid willen rechtzetten die de voortgang van het beheersdossier en de aanvraag van
premies bemoeilijkte. Dit kan met een wijzigingsprocedure die enkel leidt tot een aanpassing
van de locatie in het beschermingsbesluit en het bijhorende plan. De wijziging houdt geen
nieuwe bescherming of nieuwe motivering in. Het oorspronkelijke beschermingsbesluit blijft
opgebouwd zoals het destijds tot stand kwam en bevat geen tegenstrijdigheden meer door een
correcte vermelding van de nieuwe locatie.
Het toevoegen van een overgangszone houdt echter een uitbreiding van de bescherming in, en
dus ook de opstart van een nieuwe beschermingsprocedure. Een onderzoek naar de
wenselijkheid van overgangszones rond de beschermde maalvaardige windmolens, is in het
pilootproject ‘Windmolens’ opgenomen en zal ook nog voor deze molens gebeuren. Op die
manier garandeert het agentschap een uniforme afweging van de wenselijkheid van
overgangszones.
1.2.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige wijziging

Het uitgebrachte advies heeft geen invloed op het wijzigingsdossier en het ministerieel besluit.
Het wijzigingsdossier noch het ministerieel besluit werden aangepast.
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