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Advies over de wijziging van het oprichtingsbesluit van Alden Biesen
Op 26 juni 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van
besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse
Regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultureel centrum van de Vlaamse
Gemeenschap in Bilzen, genaamd “Landcommanderij Alden Biesen”. Per brief van 29 juni 2015 vroeg
Vlaams minister Sven Gatz de SARC hierover om advies. De Sectorraad Kunsten en Erfgoed bracht
onderstaand advies uit via schriftelijke procedure.

Situering
De Landcommanderij Alden Biesen is een cultuurcentrum van de Vlaamse overheid en werd
opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1993. De exploitatie van het centrum
gebeurt door het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Het oprichtingsbesluit wordt aangepast aan de huidige werking van Alden Biesen, dat inmiddels niet
langer enkel als cultureel centrum fungeert.
Het besluit moet ook worden aangepast om het cultuur‐ en congrescentrum toe te laten om
toeristische activiteiten te ontplooien. Dat is noodzakelijk in het kader van de SALK‐projecten die
goedgekeurd zijn door de Vlaamse Regering.
De voorgestelde aanpassingen betreffen hoofdzakelijk de verruiming van de eigen programmering
met toeristische activiteiten en het mogelijk maken dat de infrastructuur tegen betaling ook ter
beschikking kan worden gesteld voor commerciële en private initiatieven.
Daarnaast werden in het besluit ook een aantal kleinere wijzigingen ingevoerd waarbij de
terminologie aangepast werd aan de huidige functie van het cultuur‐ en congrescentrum.

Advies
De Sectorraad Kunsten en Erfgoed heeft geen inhoudelijke opmerkingen bij het ontwerpbesluit. Het
is goed dat de regelgeving wordt aangepast aan de werkelijke actuele situatie en de goedgekeurde
SALK‐projecten. De sectorraad vindt het positief dat uitdrukkelijk wordt opgenomen dat commerciële
activiteiten en privéfeesten enkel zijn toegelaten als ze geen afbreuk doen aan de cultureel‐
historische eigenheid van Alden Biesen en als de activiteiten van de eigen programmering (met een
sterk accent op de Europese werking) dat toelaten.
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De Sectorraad Kunsten en Erfgoed merkt wel op dat er in de derde alinea van de aanhef van het
ontwerpbesluit en in de nota aan de Vlaamse Regering sprake is van de “Sectorraad Erfgoed van de
Raad voor Cultuur, Jeugd Sport en Media”. De SARC heeft geen aparte sectorraad voor erfgoed. Deze
zinsnede moet worden vervangen door de “Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Raad voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Media”.

Namens de Sectorraad Kunsten en Erfgoed,
Heidi De Nijn, voorzitter
Herman Baeten, ondervoorzitter
Lieselotte Moortgat, secretaris
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