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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
               MB
vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
Sofie De Leeuw 02 552 60 28      
sofie.deleeuw@vlaanderen.be

Betreft: Erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst

Geachte heer,

Ik feliciteer u graag met de erkenning van Denderland als intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst.

Als bijlage vindt u een kopie van het ministerieel besluit. De erkenning geldt voor 
onbepaalde duur en zolang de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) 
aan alle voorwaarden voldoet.

Het verheugt me te lezen dat uw erkenningsaanvraag het resultaat is van een lang 
en intens voortraject. Deze inhoudelijke oefening resulteert in een goed 
onderbouwde omgevingsanalyse en een sterke beleidsvisie. Dat geeft u als IOED 
een sterke startpositie en een goed netwerk om op te steunen.

De realisatie van het voorgelegde beleidsplan vraagt voldoende expertise. De 
werking betreft immers de verschillende soorten erfgoed (bouwkundig erfgoed, 
landschappelijk erfgoed en archeologie), de ondersteuning van vrijwilligerswerking 
en van erfgoedactoren en het opzetten van communicatieacties. In uw aanvraag 
worden de verschillende onroerenderfgoedactoren uitgebreid benoemd, maar de 
beschrijving van hun noden eerder aan de oppervlakte blijft. Ik verwacht dat u 
inzet op een goede identificatie van hun noden en op de uitwerking van concrete 
acties die hierop inspelen.
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Ik merk dat u geen inbreng van de gemeenten zal ontvangen voor uw werking. Mijn ervaring met erkende 
IOED’s leert dat dit niet altijd een duurzame oplossing is om alle voorziene acties te realiseren. De subsidies 
vanuit de Vlaamse overheid voor erkende IOED’s dekken niet alle kosten. Een IOED zonder bijdragen van de 
gemeenten heeft beperkte financiële ruimte om een ambitieus beleidsplan uit te werken en zich toe te 
leggen op het gemeenschappelijk erfgoedpakket. Ik zal jaarlijks de acties en de  werking van de IOED 
opvolgen en kijken naar de realisaties en ontwikkelde expertise.

Ik stel vast dat uw dienstverlening wordt opgesplitst in een generieke en een vraaggestuurde 
dienstverlening. De generieke dienstverlening richt zich tot alle deelnemende gemeenten en draagt bij tot 
de realisatie van het uitgeschreven gemeenschappelijk onroerenderfgoedbeleid. Daarnaast wordt een op 
maat gerichte dienstverlening mogelijk gemaakt. Het is belangrijk dat u hierdoor de eenheid binnen het 
werkingsgebied niet verliest en dat de vraaggestuurde werking de gezamenlijke visie en het gezamenlijke 
plan van aanpak niet in de weg staat. 

Het agentschap Onroerend Erfgoed zal u contacteren en uitnodigen voor een kennismakingsmoment in 
september en een netwerkmoment in het najaar.

U kan als erkende IOED een subsidie van de Vlaamse overheid aanvragen. U bezorgt de aanvraag uiterlijk 
op 1 juli 2020 aan mijn administratie. Meer informatie hierover vindt u terug op de website van het 
agentschap: www.onroerenderfgoed.be 

Ik wens u veel succes met de realisatie van uw beleidsvisie en ik kijk uit naar een goede samenwerking in 
de zorg voor het erfgoed in Vlaanderen.

Met vriendelijke groeten,

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Kopie:  College van burgemeester en schepenen Aalst, Werf 9, 9300 Aalst
College van burgemeester en schepenen Denderleeuw, A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw
College van burgemeester en schepenen Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 458 9420 Erpe-Mere
College van burgemeester en schepenen Haaltert, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert
College van burgemeester en schepenen Lede, Markt 1, 9340 Lede
College van burgemeester en schepenen Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove
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