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De zorg voor het Vlaamse onroerend erfgoed is de verantwoordelijkheid van de 
ganse Vlaamse samenleving, en niet van enkelingen.

De Vlaamse Regering keurde op 15 juli 2011 het ontwerp van onroerend erfgoeddecreet goed.  De Westhoek is zich als 
geen andere Vlaamse regio bewust van het belang van dat onroerend erfgoed.  Het feit dat de eerste wereldoorlog het 
uitzicht van de streek voorgoed gewijzigd heeft, is hier uiteraard niet vreemd aan.  Deze eerste goedkeuring door de 
Vlaamse Regering, vormde meteen een aanleiding om dit ontwerp van decreet te bespreken op het Westhoekoverleg.

Westhoekoverleg juicht de komst van een kaderdecreet toe.  De verwachting is dat een dergelijk decreet voor meer 
transparantie en vereenvoudiging zal zorgen.  Niettemin hebben de Westhoekburgemeesters ook een aantal bedenkingen 
bij het decreet zoals het nu voor ligt.  Deze hebben hoofdzakelijk te maken met wie zal instaan voor de financiering van 
de vele onderzoeken en opgravingen die dit decreet tot gevolg zal hebben.

De lokale besturen delen de zorg voor het onroerend erfgoed.  De kost van deze zorg dient door de Vlaamse 
samenleving te worden gedragen zoals dit nu ook het geval is voor beschermde monumenten en landschappen (die zich 
bovengronds situeren).  Deze kost kan niet worden afgewimpeld op individuele lokale besturen of particulieren.  Zowel 
in Poperinge als in Wervik werden recent werken uitgevoerd in opdracht van het stadsbestuur die archeologische 
opgravingen tot gevolg hadden.  Het totale kostenplaatje (voorstudie en opgravingen) voor beide steden betrof ca. 
400.000,- EUR voor Wervik en ca. 600.000,- EUR voor Poperinge.  Voor Wervik was dit bij aanvang begroot op 
170.000,- EUR.  De uiteindelijke kostprijs is meer dan een verdubbeling.  Voor Poperinge betekende deze investering 
een meerprijs van 10% ten opzichte van de totale kostprijs van het project.  Beide voorbeelden tonen aan dat de zorg 
voor het onroerend erfgoed een dure en moeilijk inschatbare aangelegenheid is.

Westhoekoverleg stelt zich de vraag of het solidariteitsfonds zoals het nu is opgevat in het ontwerp van decreet het 
verschil zal kunnen maken.  Vlaanderen hoopt dat o.a. de bouwsector zal instappen in dit fonds, waardoor het gespijsd 
zal geraken.  Niemand zal echter worden verplicht om bij te dragen, waardoor het hoogst onzeker is of dit fonds ooit 
zoden aan de dijk zal kunnen brengen.

Bovendien zijn er op dit moment onvoldoende archeologische diensten te verkrijgen op de dienstenmarkt.  Dit decreet 
zal een toename van de vraag naar dergelijke diensten in de hand werken.  Bijgevolg zal de kostprijs voor deze diensten 
oplopen, en zal het uiteindelijke kostenplaatje nog verder oplopen.

Deze bezorgdheden werden overgemaakt aan het kabinet van de bevoegde minister.  Het Westhoekoverleg hoopt dat 
deze mee in overweging zullen worden genomen om het decreet verder te verbeteren.
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