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Onderwerp
Evaluatie en actualisatie archeologiebeleid

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. De geactualiseerde archeologische beleidsadvieskaart met bijbehorende 

toelichting, hoofdstuk 8 van het rapport Erfgoed in de polder, vaststellen;
2. De kaart gebruiken als toetsingskader voor initiatieven die de bodem 

verstoren;
3. De archeologische basis- en beleidsadvieskaart uit 2007 intrekken.

Doelstelling
Het hebben van een actueel toetsingskader voor archeologie.

Inleiding
Ons huidige archeologiebeleid komt uit 2007. Sinds 2007 zijn er onder andere ca. 150 
archeologische onderzoeken uitgevoerd binnen de gemeente. Aan de hand van deze 
onderzoeken kunnen verwachtingswaardes worden bijgesteld. Daarnaast zijn er nieuwe 
vindplaatsen ontdekt.
De actualisatie is ook een van de acties uit het uitvoeringsprogramma van de 
erfgoednota. Archeologisch adviesbureau RAAP heeft de archeologische kaart voor de 
gemeente geactualiseerd. Het uitgangspunt is bekende en (nog) onbekende 
archeologische vindplaatsen zoveel mogelijk te behouden, zonder dat dit tot onevenredig 
veel inspanningen of onderzoeken leidt.

Beleidsreferentie
=> Archeologische basis- en beleidsadvieskaart uit 2007 verseonnummer 365629;

Argumenten
1.1 de kaart is gebaseerd op de meest recente gegevens;

De onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gedaan zijn meegenomen en 
verwerkt. Diverse archeologisch relevante landschappelijke eenheden zijn op basis 
van zowel oude als niet eerder beschikbare/gebruikte bronnen opnieuw 
gekarteerd. Hierdoor is de kaart verbeterd en nauwkeuriger. Nieuwe inzichten 
over Middeleeuwse vindplaatsen zijn verwerkt. De gegevens over scheepswrakken 
zijn geactualiseerd. Vliegtuigwrakken zijn op een afzonderlijke kaart in beeld 
gebracht. Ook het pionierserfgoed is op een afzonderlijke kaart in beeld gebracht.

1.2 in het rapport is een relatie gelegd tussen de diepte van archeologische waarde en 
vrijstellingsgrenzen;
Deze laag zat niet zo nauwkeurig in de vorige kaart. Op basis van
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vrijstellingsgrenzen kan goed bekeken worden of een bodemingreep (zoals het 
bouwen van een schuur) archeologie al dan niet verstoort.

1.3 de gemeente is verantwoordelijk voor haar bodemarchief;
Als gemeente hebben we een centrale rol in de bescherming van archeologische 
vindplaatsen. Wij moeten ons bodemarchief op verantwoorde wijze beheren. Bij 
bodem verstorende ingrepen gaan we na of archeologische waarden in het geding 
zijn. Bij bestemmingsplannen houden we rekening met archeologische waarden.
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft ons ook de 
mogelijkheid om voorschriften te verbinden aan een aantal activiteiten waarvoor 
een omgevingsvergunning nodig is. De verantwoordelijkheid van de gemeente 
voor het archeologisch erfgoed is bepaald in de Monumentenwet 1988 en 
Erfgoedwet (2016)1.

2.1 zo wordt geen onnodig onderzoek gevraagd van initiatiefnemers;
Doordat de archeologische kaart is verbeterd en nauwkeuriger is geworden (zie 
argument 1.1. en 1.2) is beter te bepalen waar onderzoek daadwerkelijk nodig is 
en waar niet. Dat geeft initiatiefnemers meer duidelijkheid en voorkomt onnodig 
onderzoek.

3.1 de kaart wordt vervangen door de geactualiseerde kaart.

Kanttekeningen
1.1 op de nieuwe beleidskaart is er een groter gebied dat archeologische 

verwachtingswaarde kent;
Dit komt onder andere doordat diverse archeologisch relevante landschappelijke 
eenheden op basis van zowel oude als niet eerder beschikbare/gebruikte bronnen 
opnieuw gekarteerd zijn. We verwachten echter niet dat dit tot extra onderzoeken 
leidt. Er is bij deze kaart met vrijstellingsdiepten gewerkt. Voor kleinere ingrepen, 
zoals het bouwen van een schuur, is bij het nieuwe beleid vaak geen onderzoek 
nodig.

Planning/uitvoering
Na het raadsbesluit het beleid publiceren. Ook wordt dan communicatie over het beleid
(denk bijvoorbeeld aan bekend maken via facebook, regionale media) in gang gezet.

Bijlagen
1. Rapport "Erfgoed in de polder, actualisatie van de archeologische waarden- en 

verwachtingen kaart van de gemeente Noordoostpolder." (verseonnummer 
562756)

2. Bijlage 1 bij het rapport "Overzicht landschappelijke eenheden" (verseonnummer 
562757)

3. Bijlage 2 bij het rapport "Archeologische waarden- en verwachtingskaart" 
(verseonnummer 562758)

4. Bijlage 3 bij het rapport "Archeologische beleidsadvieskaart" (verseonnummer 
562759)

5. Bijlage 4 bij het rapport "Overzicht Pionierserfgoed" (verseonnummer 562760)
6. Bijlage 5 bij het rapport "Overzicht van archeologische onderzoeken" 

(verseonnummer 562761)
7. Bijlage 6 bij het rapport "Mogelijk (deels) verstoorde gronden volgens Brouwer en 

Van der Werff, 2012" (verseonnummer 585011)

In de Erfgoedwet is een deel van de Monumentenwet 1988 vertaald. Een ander deel van de Monumentenwet 
1988 komt in de toekomstige Omgevingswet en de daarbij onderliggende regelgeving. Het overgangsrecht uit 
de Erfgoedwet (art 9.1) bepaalt dat tot het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, de onderdelen uit 
de Monumentenwet 1988 die in de Omgevingswet opgaan van kracht blijven.
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buigjem^ester en wethouders, 
de burgemeester,
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gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2018, 
no. 18.0000598;

gelet op de Erfgoedwet, Monumentenwet 1988 en de Algemene wet bestuursrecht 
hoofdstuk 3 en 4;

BESLUIT:

1. De geactualiseerde archeologische beleidsadvieskaart met bijbehorende toelichting, 
hoofdstuk 8 van het rapport Erfgoed in de polder, vast te stellen;

2. De kaart te gebruiken als toetsingskader voor ruimtelijke plannen;
3. De archeologische basis- en beleidsadvieskaart uit 2007 in te trekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 1 oktober 2018.
De griffier, de


