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Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 

21 gemeenten in de ruime regio rond Gent. Veneco werkt 

voor de gemeenten Aalter, Assenede, Deinze, Destelbergen, 

De Pinte, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Kruisem, 

Lievegem, Lochristi, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, 

Oosterzele, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Naast kerntaken inzake gemeentelijke dienstverlening, 

gaat Veneco uit van nieuwe noden van gemeentebesturen 

door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het 

uitrollen van een regionale werking, die nauw aansluit bij de 

maatschappelijke realiteit.

Veneco wil de besturen ondersteunen bij het uittekenen van 

een lange termijnsvisie voor hun beschermde landschappen 

en monumenten. Wanneer een gemeente of stad op zoek is 

naar een uitvoerder voor de opmaak van een beheersplan, 

kan zij een beroep doen op Veneco. Door het bundelen 

van eigen expertise met die van externe studiebureaus, 

kan Veneco snel en direct inspelen op de vraag van de 

gemeenten. 

Dienstverlening 
Beheersplannen 
BeschermD onroerenD 
erfgoeD

Contactgegevens

Davy Herremans
Stafmedewerker onroerend erfgoed Veneco
Panhuisstraat 1
9070 Destelbergen

E: davy.herremans@veneco.be
T: 09/218.99.43



Hoe?
Veneco sloot – conform wetgeving overheidsopdrachten – een 

raamcontract af met een poel van drie studiebureaus. Zij ondersteunen 

Veneco bij het opmaken van beheersplannen beschermd onroerend 

erfgoed. 

Wat?
Elke vraag ter ondersteuning kan in principe voorgelegd worden: de 

gemeenten kunnen bij Veneco terecht voor de opmaak van zowel 

beheersplannen voor beschermd onroerend erfgoed als voor een 

erfgoedlandschap. Wordt het terrein waarvoor een beheersplan 

wordt opgesteld, tegelijk ook beheerd vanuit natuurbehoud of heeft 

het een natuurbeschermingsstatuut? Ook bij de opmaak van een 

geïntegreerd beheersplan kan Veneco de besturen ondersteunen. 

Aangesloten bij een IOED?
De gemeenten die aangesloten zijn bij een Intergemeentelijke 

Onroerend Erfgoeddienst kunnen op vlak van trajectbegeleiding 

en publiekswerking al rekenen op een aantal diensten binnen de 

basiswerking van de IOED. De diensten die worden uitgevoerd in 

kader van deze basiswerking worden in mindering gebracht bij de 

facturatie.

Waarom?
Bij vergunningsplichtige werken aan beschermd erfgoed is in 

sommige gevallen een beheersplan verplicht. Een beheersplan is 

vaak nodig om beroep te kunnen doen op financiële ondersteuning 

bij het onderhoud of de restauratie. Het omvat een langetermijnvisie 

op maat van het monument of landschap. In de eerste plaats is 

het een bruikbaar instrument om een duurzaam beheer en behoud 

mogelijk te maken. Een instrument dat geïntegreerd kan worden in 

ruimere visie- en planvorming. De opmaak kan participatief verlopen. 

Een beheersplan kan ook een hefboom zijn om sociale cohesie en 

maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren.  

De studiebureaus die instaan voor de opmaak van beheersplannen 

zijn vaak druk bevraagd. Complexe gunningsprocedures en 

vaak beperkte interesse van de markt, zorgen soms voor lange 

doorlooptijden en onnodig hoge kosten. Ruimte voor afstemming 

met de eigen planning is er nauwelijks.  Daarenboven beperken 

veel studiebureaus zich tot het wettelijk minimum waardoor een 

beheersplan zelden daadwerkelijk kan worden gebruikt als tool 

voor een gedragen en kwaliteitsvol erfgoedbeheer.  Met het aanbod 

vanuit Veneco willen wij instaan voor een vlotte en flexibele gunning, 

en een uitvoering in dialoog.

Kostendelend
Veneco is een kostendelende vereniging en fungeert als verlengd 

lokaal bestuur voor de aangesloten gemeenten. Dit betekent onder 

andere dat een gemeente rechtstreeks kan gunnen aan Veneco en 

dat de eigen gepresteerde uren door Veneco niet BTW-plichtig zijn. 

Door Veneco wordt  een indicatieve offerte en een plan van 

aanpak opgemaakt. De gemeente krijgt hierdoor een inschatting 

van de kostprijs. 

Indien akkoord, gunt de gemeente de opdracht aan Veneco met 

een collegebeslissing en aanduiding van een contactpersoon.

De opdracht neemt aanvang met een startoverleg bij de 

gemeente. Er gaat altijd minstens één plaatsbezoek door. 

De opdracht wordt uitgevoerd, in nauw overleg met het 

gemeentebestuur.

Oplevering (eventueel met tussentijdse prestaties indien er 

deelopdrachten zijn bepaald).

Enkel de werkelijk gepresteerde diensten worden gefactureerd. 

Rollen
Gemeenten: 

• blijven steeds opdrachtgever, een opdracht start of

  eindigt met expliciet akkoord van de gemeente;

• hebben de burger als klant.

Veneco:

• vertaalt de probleemstelling vanuit de gemeente naar een  

  pragmatische opdrachtomschrijving en plan van aanpak; 

• is de brug tussen de gemeente en het Agentschap Onroerend  

  Erfgoed

• blijft na gunning ook opdrachthouder volgens de bepalingen 

  van de kostendelende vereniging;

• is uitvoerder van de opdracht en kwaliteitsbewaker;

• heeft het gemeentebestuur als klant; 

Studiebureaus:

• werken in onderaanneming van Veneco;

• leveren specifieke expertise en middelen aan.


