Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

Geacht Partijbureau

Bunnik, 11 februari 2021
Betreft: uw standpunten ten aanzien van het mobiele erfgoed en het belang daarvan
Contactpersoon: Bert Pronk, Public Affairs/vicevoorzitter FEHAC
T +31 6 3659 2745

E public-affairs@fehac.nl
Geachte dames en heren,
Al sinds 1976 is de FEHAC, de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs, de
Nederlandse belangenbehartiger op het gebied van het mobiel erfgoed van de weg. Onze
achterban telt ruim 230 clubs en meer dan 50.000 individuele personen. Meer informatie over ons
vindt u op www.fehac.nl.
Wij zetten ons in voor het behoud van het mobiel erfgoed zoals oldtimer auto’s, motoren,
bromfietsen en caravans. Voor het behoud daarvan is het essentieel dat er op een gepaste wijze
met het erfgoed gereden kan blijven worden. Dit rijden gebeurt vaak ik clubverband, of het wordt
gekoppeld aan een evenement waarbij het tonen van historische voertuigen relevant is, zoals bij
Open Monumentendag of een bevrijdingsherdenking. Daarnaast worden de voertuigen gebruikt
voor het incidenteel maken van tourritjes door een landelijke omgeving.
Essentieel is voor de FEHAC ook dat er zo ‘schoon’ mogelijk gereden wordt. De verbetering van
de luchtkwaliteit is een terechte maatschappelijke wens. Als de Nederlandse belangenbehartiger
lopen wij daarin zelfs internationaal voorop. Daarom is een van de belangrijkste beleidspunten
van de FEHAC het introduceren van schone brandstof voor oldtimers. Dit is extra nodig omdat
steeds meer steden milieuzones instellen en historische voertuigen toch ook in het centrum van
steden zichtbaar moeten en mogen zijn. In de bijlage, een overzicht van de onderwerpen in ons
laatste congres, leest u meer hierover.
Om onze doelstellingen zo goed mogelijk te bevorderen, werken wij nauw samen met het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, de RDW en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Ook onderhouden wij contacten met
het Europees Parlement en andere internationale organisatie als de FIVA (www.fiva.org).
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Wij beschermen en behouden het mobiele erfgoed. Behouden wil ook zeggen dat het mobiele
erfgoed zo origineel mogelijk moet blijven. Het ombouwen van historische ijskarren van ijscoman
Moes zoals de wethouder van Den Haag recent wilde, vinden wij dan ook niet de juiste aanpak.
Met schone brandstof voldoet Moes aan alle milieueisen en kan hij gewoon de milieuzone in en
uw Kamerleden van een heerlijk ijsje voorzien. Mobiel erfgoed blijft dan bovendien bewaard.
Deze wethouder stelde trouwens zelfs een premie van enkele honderden euro’s beschikbaar
voor het slopen van historische bromfietsen en € 1.000, - voor dieselauto’s. En dat zou dan weer
vernietigen van mobiel erfgoed zijn.
Vooruitlopend op de verkiezingen willen wij onze achterban daarom graag informeren over de
standpunten van de verschillende politieke partijen die meedoen aan de Tweede kamer
Verkiezingen ten aanzien van het mobiele erfgoed en het belang daarvan.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen om de visie van uw partij op de volgende vragen te
mogen vernemen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

hoe staat uw partij tegenover het behoud van het mobiel erfgoed in een historische
verantwoorde context;
hoe staat uw partij tegenover het -zonder dat een ontheffing of vergunning nodig is- gebruik
van het mobiel erfgoed, waarbij de eigenaar zelf kan bepalen wat het juiste moment van
gebruiken is;
hoe staat uw partij tegenover een uniformering op landelijk niveau van alle regels die
betrekking hebben op het gebruik van het mobiel erfgoed, ook al is de uitvoering van een
deel van de regelgeving decentraal georganiseerd;
hoe staat uw partij tegenover het verlenen van relevante uitzonderingen voor het gebruik van
mobiel erfgoed;
hoe staat uw partij tegenover de fiscaliteit ten aanzien van het mobiel erfgoed;
hoe staat uw partij tegenover d de manier waarop wij als FEHAC-invulling geven aan onze
verantwoordelijkheid ten aanzien van de verbetering van de luchtkwaliteit en het beperken
van de gevolgen van de klimaatverandering;
en in dat kader: is uw partij bereid medewerking te geven tot het scheppen van ruimte in de
regelgeving zodat wij als FEHAC onze verantwoordelijkheid ten volle kunnen nemen zonder
dat de integriteit en authenticiteit van de voertuigen wordt aangetast?

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk op 22 februari, compleet met partijlogo en eventuele
contactgegevens.
Wij zullen deze begin maart in een speciale verkiezingseditie van onze uitgave ‘FEHACtiviteiten'
publiceren.
Vast onze hartelijke dank!
Met vriendelijke groet,

Secretariaat FEHAC
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