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DE VICEMINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE
RAND, BUITENLANDS BELEID, ONROEREND ERFGOED EN DIERENWELZIJN

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft:

Evaluatierapport archeologiehoofdstuk werkjaar 2018

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bevat in artikel 5.6.1 een opdracht tot jaarlijkse evaluatie
van de effectiviteit van het hoofdstuk archeologie. Dit rapport moet een beschrijving en beoordeling
bevatten van de sterktes en de verbeterpunten, de kansen en de moeilijkheden bij archeologisch
onderzoek en de financiering ervan. De opmaak ervan is een taak van het agentschap Onroerend
Erfgoed.
De voorbije maanden verzamelde en analyseerde het agentschap de gegevens over de uitvoering van
het archeologiehoofdstuk in het werkjaar 2018. Het resultaat van deze evaluatie is weergegeven in
het rapport “Evaluatie archeologie 2018” en bijlagen.
Op basis van cijfergegevens en analyses biedt dit rapport een meting van de effecten van de
archeologieregelgeving en geeft het waar mogelijk verklaringen voor de waargenomen tendensen.
Uit het rapport blijkt dat nog niet alle facetten van het vernieuwde archeologische traject op
kruissnelheid zijn, met de nadruk op opgravingen. Voor andere aspecten, zoals het aantal
archeologienota’s, toont de evaluatie dat de cijfers uit de voorgaande jaren geen representatief beeld
boden voor de verdere toekomst en nog moesten stabiliseren. Het evaluatierapport beveelt dan ook
aan om te streven naar stabiliteit in de archeologieregelgeving totdat het hele archeologische traject
op kruissnelheid is gekomen en duidelijk wordt wat de duurzame effecten ervan zijn. Ik ondersteun
deze aanbeveling.
Een aantal thema’s, zoals de resultaten van het uitgestelde vooronderzoek, krijgen in de evaluatie
van het werkjaar 2018 extra aandacht. Voor de evaluatie over het volgende werkjaar stelt het rapport
voor om dieper in te gaan op de naleving van de archeologische verplichtingen door initiatiefnemers
van ruimtelijke projecten en de inbedding in omgevingsvergunningen. Andere aspecten waarvan
intussen gebleken is dat de tendensen al duurzaam zijn, zullen minder gedetailleerd aan bod komen.
Ik ondersteun deze thematische aanpak en de keuze van de thema’s voor de volgende evaluatie.
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De leden van de Vlaamse Regering vinden hierbij voor akteneming:
- Het rapport “Evaluatie archeologie 2018”
- Bijlage 1: Indicatoren evaluatie archeologie
- Bijlage 2: Analyses evaluatie archeologie
- Bijlage 3: Resultaten archeologisch onderzoek
- Bijlage 4: Input derden
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