SAMENVATTING VVSG_bijdrage visienota voor cultureel erfgoedbeleid
De gelaagdheid van het cultureel erfgoedlandschap vergt
visieontwikkeling en dialoog. De lokale beleidsmakers vragen
Brede kijk op

complementariteit te zien als een dynamisch en complex

complementariteit

gegeven, waarin bestuurlijke subsidiariteit en financiële
verantwoordelijkheden niet statisch worden benaderd, maar
waar een set aan dimensiesn belangen en agenda’s worden
afgestemd en in onderling overleg worden bekrachtigd.

Sterk lokaal beleid heeft

Lokale besturen vragen een sterk Vlaams cultureel

baat bij sterk Vlaams

erfgoedbeleid als inspiratie en referentiekader. Daarin moeten

beleid

complementair beleid en partnerships standaard zijn.

Gedeeld
aandeelhouderschap

Investeren in
visieontwikkeling en
dialoog

Complementariteit en
solidariteit als troef

In tegenstelling tot het kunstenbeleid zijn lokale besturen
hoofdaandeelhouders in het erfgoedbeleid. Prioritaire
beleidsvragen en thema’s moeten samen worden bepaald
door de Vlaamse en lokale overheden.
Bottom-up beleidsontwikkeling vanuit noden op lokaal en
regionaal niveau moet meer ruimte en middelen krijgen. Ze
moeten een weerslag hebben op beleid en ondersteuning.
Complementariteit in al zijn dimensies moet verweven zijn in
beleidsmaatregelen en ondersteuningsinstrumentarium.
De grotere autonomie van steden en gemeenten mag geen
alibi zijn om afstand te nemen van het ‘gemeen’ belang of om
onverschilligheid te genereren ipv solidariteit. Elke overheid en
elke erfgoedorganisatie moet toekomstgericht kunnen
investeren in de verdere ontwikkeling ten dienste van het
brede landschap. Lokale besturen en erfgoedactoren vragen
ruimte en middelen ter versterking van dat ontwikkelingstraject.
Het gezamenlijk ‘gemeen’ belang in cultureel erfgoed moet
aanzetten tot gedeelde verantwoordelijkheid. Complementaire
beleidsvoering kan en moet de complexiteit en de
verscheidenheid van het landschap respecteren en valideren.
Naast internationaal en Vlaams, ook aandacht nodig voor
lokaal en regionaal; naast aandacht voor sectoraal ook
aandacht voor transversaal …

Een sterk

De ontwikkeling van een fijnmazig en breed sporend netwerk is

erfgoedlandschap

een verdienste van veel actoren o.m van erfgoedcellen,

steunt op een fijnmazig

erfgoedconsulenten, steunpunten, expertisecentra. Zulk

netwerk

netwerk is een belangrijke troef in de verdere ontwikkeling van
het landschap en moet worden gekoesterd. Het wegvallen van
de provinciale expertise en investeringen in het cultureel
erfgoedlandschap mag daarin niet leiden tot verschraling. De
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Vlaamse overheid is mee verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van zulk geschakeld netwerk ter versterking van
het landschap. Ze moet daartoe de nodige beleidsruimte
creëren, overleggen en middelen voorzien.

Het (ontwerp)decreet wijst nieuwe taken en rollen toe aan
erfgoedorganisaties en -cellen maar dreigt de gelaagde
ontwikkeling te laten stilvallen. De focus op landelijke functies
Adequate taak- en

en rollen, de vermenging met andere bevoegdheden en

rolverdeling met

doorverwijzing naar andere (ontwerp)decreten maakt het niet

bijbehorende middelen

altijd gemakkelijk om functie en rol, lokaal en regionaal,
constructief te heroriënteren. Het doorgroeipotentieel dat voor
de erfgoedsector via andere wegen wordt verhoopt, is
bovendien onzeker.
De nadruk op de regionale dienstverlenende rol in het
(ontwerp)decreet moet een kans zijn voor lokale
beleidsmakers en hun erfgoedorganisaties of -cellen om
sterker te wegen in een ‘geschakeld netwerk’. Zorgvuldige
uitvoeringsbesluiten kunnen en moeten daartoe de ruimte en
middelen voorzien. Waakzaamheid bij implementatie en evt.
bijsturing na evaluatie, zijn evenwel noodzakelijk.

Er dienen zich enkele concrete thema’s aan waar lokaal urgent
Urgente samenwerking

om afstemming en samenwerking wordt gevraagd:

voor gedeelde noden en

depotwerking en beleid; digitalisering op verschillende niveaus

thema’s

en thema’s; behoud, beheer en collectiebeleid in religieus
erfgoed.

Samenwerking wordt aangemoedigd door het nieuwe decreet.
Investeren in

Samenwerking moet dan ook worden gehonoreerd. Lokale

patnerships

besturen en de Vlaamse overheid moeten verbinding
genereren en stimuleren tussen diverse dimensies en spelers,
ook al is hun kerntaak niet louter de zorg voor cultureel
erfgoed. Actoren die wezenlijk bijdragen aan de ontwikkeling
en versterking van het cultureel erfgoedlandschap mogen niet
geïsoleerd of uitgesloten worden. Waardering voor hun inzet
en betrokkenheid bij het cultureel erfgoed moet aanwezig zijn
in het ondersteuningsinstrumentarium.
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