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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/2 Provinciaal Archeologisch Depot. Jaarverslag 2018. 
Kennisname.

De deputatie vraagt aan de provincieraad om kennis te nemen van het jaarverslag 
2018 van het Provinciaal Archeologisch Depot Antwerpen, opgenomen als bijlage 1 
bij dit verslag.

Op 1 juli 2015 is het Provinciaal Archeologisch Depot van de provincie Antwerpen, 
verder ‘het depot’ genoemd, erkend als onroerenderfgoeddepot. Voor de periode 
2016-2021 is een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid getekend 
en werd een jaarlijkse subsidie van 85.000 EUR toegekend voor personeels- en 
werkingskosten.

Het depot dient jaarlijks aan het agentschap Onroerend Erfgoed een inhoudelijk en 
financiële rapportage over te maken (bijlage 2 tot en met 4). Voor eind mei 2019 
dient het depot bijkomend een tussentijdse evaluatie toe te voegen aan deze 
jaarlijkse rapportage (bijlage 5).

Het jaarverslag geeft een overzicht van de werking in 2018. In het depot worden 
archeologische ensembles niet alleen op de correcte manier bewaard maar ook 
ontsloten voor onderzoek en publiekswerking. Het beheer en beleid van het depot 
gebeurt volgens de regels van de kunst en in samenspraak met het agentschap 
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid en met de overige erkende 
onroerenderfgoeddepots. Op provinciaal vlak is het depot de gangmaker en 
coördinator van het overleg tussen de vier erkende onroerenderfgoeddepots in de 
provincie Antwerpen. Samen met de onroerenderfgoeddepots van de stad 
Antwerpen, van de stad Mechelen en van het Archief & Musea Turnhout dekken we 
het volledige grondgebied van de provincie. Hierdoor is een duurzame bewaarplaats 
voor archeologische ensembles uit alle gemeenten van de provincie Antwerpen 
verzekerd, een unieke situatie in Vlaanderen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 april 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Gelet op het ministerieel besluit betreffende de subsidiering van 
onroerenderfgoeddepots voor de periode 2016-2021;



Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 30 november 2015 tussen de 
Vlaamse Overheid en het erkende onroerenderfgoeddepot ‘Provinciaal 
Archeologisch Depot’ voor de periode 2016-2021;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Kennis wordt genomen van het jaarverslag 2018 van het Provinciaal Archeologisch 
Depot Antwerpen, met de voor het agentschap Onroerend Erfgoed bestemde 
inhoudelijke en financiële rapportage en tussentijdse evaluatie.


