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Samenwerkingsverbanden. Toetreding tot de Intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst Vlaamse Ardennen (IOED Vlaamse Ardennen) - 
werkingsperiode 2020 - 2026.

Aanleiding
De herschikking van bevoegdheden van de provinciale en Vlaamse bestuursniveaus,
de ontvoogding van de lokale besturen en de nieuwe taken die daaruit voortvloeien voor 
de lokale besturen, ook op het domein van het onroerend erfgoed,
het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, en wijzigingen,
het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, en wijzigingen,
de mogelijkheden om rond de materie onroerend erfgoed een intergemeentelijke 
samenwerking uit te bouwen,
de subsidiemogelijkheden die voor een dergelijke werking kunnen worden bekomen,
de expertise betreffende onroerend erfgoed die bij de projectvereniging VARIANT, het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA en Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen vzw aanwezig is,
de bereidheid van deze organisaties om via een samenwerkingsmodel rond onroerend 
erfgoed te werken onder de vorm van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst,
het feit dat de IOED wordt ondergebracht onder projectvereniging VARIANT,
de “begeleidende nota bij het toetredingsbesluit tot de Intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst Vlaamse Ardennen”,
dat gemeente BRAKEL lid is van elk van de bovenvermelde organisaties,
dat door een samenwerkingsmodel tussen deze organisaties geen nieuwe structuren 
dienen te worden opgericht,
dat een samenwerkingsmodel verdere versnippering van het domein onroerend erfgoed 
tegengaat, maar net efficiëntiewinst kan genereren,
dat de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst een ondersteunende rol zal vervullen, 
waarbij de lokale besturen de gemeentelijke autonomie behouden,
dat een toetreding tot de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst kosteloos is,
dat het lokaal bestuur vrijblijvend en kosteloos beroep kan doen op het generieke 
aanbod, en dat er vrijblijvend kan geopteerd worden voor acties ‘op maat’ tegen 
kostprijs,



Regelgeving
Het Onroerenderfgoeddecreet: het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend 
erfgoed, en wijzigingen;
Het Onroerenderfgoedbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16 mei 2014 
betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, en 
wijzigingen;

Feiten, context en argumentatie
Met het herschikken van bevoegdheden van de provinciale en Vlaamse bestuursniveaus, 
de ontvoogding van de lokale besturen en de inwerkingtreding van het Onroerend 
Erfgoeddecreet worden lokale besturen met nieuwe uitdagingen en 
verantwoordelijkheden geconfronteerd op het vlak van onroerend erfgoed (archeologie, 
monumenten en landschappen). Steeds meer wordt de omgang met en de zorg voor 
onroerend erfgoed een lokale opdracht of nood.
Daartegenover staan er echter wel mogelijkheden om hier op een intergemeentelijk 
niveau mee aan de slag te gaan en een reeks uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. 
Voor een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) kunnen bovendien subsidies 
van de Vlaamse overheid (agentschap Onroerend Erfgoed) worden bekomen.
Projectvereniging VARIANT (deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen), het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA en het Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen vzw (RLVA) hebben de mogelijkheden voor een intergemeentelijke werking 
rond onroerend erfgoed in de Vlaamse Ardennen in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat er in 
de regio een noodzaak en een grote bereidwilligheid bestaat om de krachten te bundelen 
rond het thema Onroerend Erfgoed.
Gelet op de expertise op de domeinen van het archeologische erfgoed, het 
cultuurhistorisch landschappelijk erfgoed en het bouwkundig erfgoed dat bij deze 
organisaties reeds aanwezig is, hebben deze organisaties de wens om deze 
intergemeentelijke werking uit te bouwen. Ze willen hun respectievelijke expertise 
bundelen via een samenwerkingsmodel, zodat geen nieuwe intergemeentelijke 
constructies opgericht hoeven te worden.
De beoogde werking wil een ondersteunend en vrijblijvend aanbod uitbouwen voor de 
deelnemende besturen en wordt naar structuur, werking en financiering omschreven in 
de “Begeleidende nota bij het toetredingsbesluit tot de Intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst Vlaamse Ardennen”.
De aanvraag tot erkenning van een IOED dient ten laatste ingediend te worden op 15 
januari 2020. Ten laatste op 30 april 2020 volgt al dan niet de erkenning van de IOED. 
Een beslissing omtrent de subsidiëring volgt uiterlijk op 1 oktober 2020, waardoor de 
gesubsidieerde werking zal kunnen aanvatten per 1 januari 2021, tot en met 31 
december 2026.
De werking richt zich op drie actielijnen die een meerwaarde kunnen betekenen voor de 
lokale besturen: (1) de IOED bouwt een instrumentarium uit ten behoeve van de 
onroerend erfgoedwerking van de lokale besturen, (2) de IOED concretiseert dit aanbod 
in projectmatige werkingen en (3) de IOED bouwt in brede zin aan een draagvlak voor 
onroerend erfgoed.
Deze werking is ondersteunend waarbij de gemeentelijke autonomie van het lokaal 
bestuur behouden blijft.
Toetreding tot de intergemeentelijke onroerenderfgoedddienst is kosteloos.
De werking wil op een generiek niveau acties uitbouwen, die alle deelnemende besturen 
kunnen aanbelangen. Dit generieke niveau zal aangeboden worden middels de 
ontvangen subsidies en vergen derhalve geen bijdrage van de deelnemende besturen.
In de wetenschap dat elk bestuur andere wensen of noden heeft, zal ook een pakket ‘op 
maat’ worden aangeboden, waar besturen desgewenst kunnen beroep op doen. 
Specifieke opdrachten op maat zullen tegen kostprijs gerealiseerd worden. Het bestuur 
blijft evenwel vrij hier al dan niet beroep op te doen.
De IOED is een samenwerkingsverband tussen Projectvereniging VARIANT, SOLVA en het 
RLVA vzw. De IOED zal worden ondergebracht onder de Projectvereniging VARIANT, 
waarvan het lokaal bestuur reeds lid is. Door toetreding tot de IOED zal de gemeente ook 
beroep kunnen doen op dienstverlening inzake Onroerend Erfgoed.



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1: De gemeente gaat akkoord met de toetreding tot de Intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst Vlaamse Ardennen voor de werkingsperiode 2020-2026.
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