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Mobiel erfgoed:
woord is nu aan het kabinet

| Namens de oldtimerclubs
behartigt FEHAC de belangen
van oldtimerbezitters in
Nederland.

De recente uitspraak van de FIVA over
de toekomst van het mobiel erfgoed
in Nederland is opgevallen in politiek
Den Haag. Het kabinet moet nu kleur
bekennen.

D

e voorzitter van de FIVA, Tiddo Bresters,
maakt zich zorgen. Kunnen oldtimers in de
toekomst nog wel gebruik blijven maken van
de openbare weg in Europa? Dit alarmerende bericht
werd ook gelezen door drie Tweede Kamerleden. Deze
parlementariërs van VVD, CDA en SGP hebben met de
insteek ‘mobiel erfgoed, milieu en toekomst’ recent de
ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
van Infrastructuur en Milieu gevraagd wat het kabinet
vindt van de toekomst van ons mobiel erfgoed.

Onderscheid
Mobiel erfgoed is meer dan alleen wegvoertuigen.
Ook klassieke schepen, vliegtuigen, treinen en trams
vallen onder ons mobiel erfgoed. In aantallen zijn
de wegvoertuigen wel verreweg de grootste sector.
Er bestaat al een Nationaal Register Mobiel Erfgoed
(NRME) waarin ze allemaal horen te staan, maar dat
moet nog veel beter worden gevuld. Het kabinet wordt

Minister Cora van Nieuwenhuizen en Remco
Dijkstra (VVD), een van de kamerleden die
vragen hebben gesteld.

nu gevraagd of het de registratie van het mobiel
erfgoed in het NRME wil stimuleren. Dat maakt het
mogelijk om mobiel erfgoed te onderscheiden van de
gewone, minder bijzondere oude voertuigen. Ook kan
zo in regelgeving een onderscheid worden gemaakt.
Dit register kan er ook bij helpen om ongewenste
uitvoer van cultuurgoederen te verhinderen.

Beleidsfundament
Nog zo’n positief onderscheid is het in regelgeving
hanteren van de in de EU reeds aanvaarde definitie
van de oldtimer. Dat is een voertuig van minstens 30
jaar oud dat niet meer wordt geproduceerd en dat
onveranderd bewaard is gebleven in originele staat.
De Kamerleden vragen het kabinet of dit een goede
en bruikbare definitie is. Hiermee wordt de speciale

positie die mobiel erfgoed inneemt ten opzichte van
hedendaags verkeer beter gewaarborgd.

Lagere uitstoot
Ten slotte nog even dit. De verbetering van de
luchtkwaliteit kan met de botte bijl, door bijvoorbeeld
het rijden te beperken, te bemoeilijken of zelfs te
verbieden, maar het kan ook anders. De uitstoot van
oldtimers kan omlaag door in te zetten op het gebruik
van nieuwe, schonere brandstoffen. Met GTL is het
alternatief voor diesel reeds voorhanden, speciale
hoogwaardiger oldtimerbenzine is er ook al. Uit water
en CO2 met behulp van veel elektriciteit gemaakte
e-fuel staat eraan te komen. Dat alles bij elkaar maakt
het mogelijk om in de toekomst oldtimers uiterst
klimaat- en milieuvriendelijk op de weg te houden.

Klassieke auto’s, schepen, vliegtuigen en
trams vallen onder het mobiel erfgoed.

Door registratie kan onderscheid worden gemaakt
tussen mobiel erfgoed en andere oude auto’s.
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