Programma
"Nieuwe wetten en Oude schepen?
Erkenning Varend erfgoed
moet!!!"
13:00

Inloop

13:15

Ontvangst

13:30 - 14:30

Parallelsessies 1 en 2

14:45 - 15:45

Parallelsessies 3 en 4

16:00 - 17:00

Feestelijke afsluiting met proeverij

Sessie 1 - Erfgoedwet en Omgevingswet - intro door Martine van Lier
De Erfgoedwet bundelt bestaande wetgeving op het gebied van erfgoed, zoals
museumcollecties en monumenten. Hoe kan de overheid het varend erfgoed beter
beschermen en waar is dat het hardste nodig?
Martine is vicevoorzitter van de FVEN en erfgoedadviseur.
Sessie 2 - EMH en H24 van Europese Richtlijn - intro door Hendrik Boland
De koepelorganisatie European Maritime Heritage heeft een voorstel gemaakt voor
Hoofdstuk 24 van de Europese Richtlijn 2006/87/EG met een definitie van een
'traditioneel vaartuig'. Hoe kan deze definitie ons verder helpen bij de erkenning en
bescherming van varend erfgoed?
Hendrik is voorzitter van de European Maritime Heritage en van de Commissie Weten Regelgeving.
Sessie 3 - Wabo, Woningwet en Bouwbesluit - intro door Roel Bosch
Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State wordt de definitie van
'bouwwerk' aangepast. Daardoor worden ook 'drijvende objecten', waaronder
historische schepen die bewoond zijn, straks beschouwd als 'bouwwerk'. Wat zijn
daarvan de consequenties voor varend erfgoed?
Roel is voorzitter van de Werkgroep Havens en Ligplaatsen en architect.
Sessie 4 - Museumhavens en convenanten - intro door Peter Fokkens
Historische havens en gemeenten leggen de afspraken over het beheer, behoud en
gebruik van hun havens vaak vast in convenanten. Hoe kunnen deze helpen bij de
erkenning en bescherming van varend erfgoed?
Peter is voorzitter van de Museumhaven Gouda en coach, zeiler en schrijver.
Bevestiging
Voor ons is het fijn te weten wie er komt. Wil je even laten weten of je erbij kunt zijn?
En aan welke sessies je wilt deelnemen Graag een mailtje sturen naar
martine.v.lier@gmail.com. Dank!
Vragen?
Heb je vragen over deze uitnodiging? Stuur dan ook even een mailtje.

