
 
Gemeenteraad Beemster blz.1 van 2  

 

    

    

V E RGAD ERIN G GE ME EN T ER AAD 200V E RGAD ERIN G GE ME EN T ER AAD 200V E RGAD ERIN G GE ME EN T ER AAD 200V E RGAD ERIN G GE ME EN T ER AAD 200 8888     
    

 

PrePrePrePre----adviesnr.adviesnr.adviesnr.adviesnr. 25 

AgendapuntAgendapuntAgendapuntAgendapunt     

OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    wijziging archeologiebeleid 

 

Middenbeemster, 27 mei 2008 

 

Aan de raad 

 

> voorstel> voorstel> voorstel> voorstel    

Instemmen met wijzigingen in het archeologiebeleid, inhoudende dat: 

• vanwege de lage trefkans geen archeologieregime van toepassing is op het “overig 

grondgebied”; 

• de gemeente de kosten van het vooronderzoek (bureauonderzoek inclusief selectieadvies) 

conform de gewijzigde Monumentenwet 1988 voor rekening van de veroorzaker laat. 

 

> toelichting> toelichting> toelichting> toelichting    

Op 9 december 2004 heeft de gemeenteraad archeologisch beleid vastgesteld. Zie bijgevoegd 

raadsbesluit. Een en ander in afwachting van de implementatie van het Verdrag van Malta in een wet, 

waar men al enige tijd mee bezig was. 

Per 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg dan eindelijk in werking 

getreden. Deze wet is geïmplementeerd in de Monumentenwet 1988. 

 

Praktisch gezien (aldus de toelichting op het wetsvoorstel) vraagt dit wetsvoorstel van gemeenten in 

de voorbereidingsfase van een nieuw bestemmingsplan inventariserend archeologisch onderzoek te 

laten uitvoeren en aan te geven welke conclusies de gemeente daaraan verbindt. De 

onderzoeksresultaten zullen hun vertaling krijgen in het bestemmingsplan. 

 

Het raadsbesluit van 9 december 2004 houdt in, dat is ingestemd met de in de “Beleidsnota 

Archeologie Gemeente Beemster 2003 (opgesteld op 21 januari 2003 door het Steunpunt Cultureel 

Erfgoed)) genoemde archeologieregimes. Ook behelst het raadsbesluit het instellen van een Reserve 

archeologiebeleid. 

 

Wij willen u, gelet op de nieuwe wet, voorstellen een aantal wijzigingen in het archeologiebeleid door 

te voeren. 

 

1. 

In de archeologienota van januari 2003 is voor “overig grondgebied” het regime opgenomen, dat 

ingeval van grondroerende werkzaamheden dieper dan 40 cm binnen een planomvang van meer dan 

5000 m2 met de aanwezigheid van archeologische waarden rekening dient te worden gehouden. 

In de Beemster is sprake van een lage trefkans qua archeologie. Gelet op de lage trefkans hoeft er 

geen regime voor het “overig grondgebied” te worden opgenomen. Het opnemen van dit regime brengt 

namelijk onnodig kosten met zich mee voor aanvrager en gemeente, want een archeologisch 

onderzoek is dan verplicht terwijl de trefkans laag is. 
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In het bestemmingsplan voor Zuidoostbeemster is reeds de aanzet gegeven om dit deel van het 

bestaande archeologiebeleid, een bevoegdheid van uw raad, te veranderen. 

 

2. 

In de wet is het principe “de veroorzaker betaalt” verwerkt.  

In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt aangegeven, dat het financiële risico gekoppeld is aan de 

vergunningverlening, meer in het bijzonder aan de archeologische voorschriften die aan een bouw-, 

aanleg- of ontgrondingenvergunning verbonden kunnen worden. De redelijkheid is in het wetsvoorstel 

vooral gezocht in de voorzienbaarheid van het financiële risico. Over het algemeen is het niet 

onredelijk financiële lasten op te leggen als die lasten voorzienbaar en – zo mogelijk – vermijdbaar 

zijn. 

In artikel 41 van de Monumentenwet 1988 is vanaf 1 september 2007 bepaald, dat de aanvrager van 

een vrijstellingsbesluit als bedoeld in artikel 15, 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in het 

belang van de archeologische monumentenzorg kan worden verplicht een rapport over te leggen waarin 

de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het 

oordeel van burgemeester en wethouders voldoende is vastgesteld. 

Tot nu toe werden deze vooronderzoeken door de gemeente betaald vanwege het ontbreken van een 

wettelijke basis voor het heffen van leges vanwege archeologie. 

Wij stellen u voor de kosten van dit vooronderzoek nu conform de gewijzigde Monumentenwet 1988 

voor rekening van de verstoorder/veroorzaker te laten. 

Dat houdt in, dat de reserve archeologiebeleid kan worden aangewend voor andere zaken op het gebied 

van archeologie, zoals educatie/communicatie over archeologie, zoals in december 2004 ook reeds 

door u besloten is. Ook kan het geld worden ingezet voor andere in hoofdstuk 7 van de Beleidsnota 

Archeologie Gemeente Beemster 2003 genoemde actiepunten, zoals het laten verrichten van luchtfoto-

onderzoek naar voormalige buitenplaatsen. De gedachte daarachter is dat door middel van luchtfoto-

onderzoek in de eerste plaats de begrenzingen van de terreinen van de buitenplaatsen beter kunnen 

worden bepaald. Verder kunnen op deze wijze ook gegevens worden verkregen over de indeling van 

de terreinen, eventuele vijvers, tuingebouwtjes en dergelijke. De begrenzingen van de buitenplaatsen 

zouden mits tijdig bekend, kunnen worden opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan voor het 

landelijk gebied (nu is een voorontwerpbestemmingsplan in voorbereiding). 

 

> juridische consequenties> juridische consequenties> juridische consequenties> juridische consequenties    

Geen bezwaar/beroep mogelijk tegen vastgesteld beleid. 

Er vindt, waar mogelijk, implementatie van het archeologiebeleid plaats in bestemmingsplannen. 

 

> financiële consequenties> financiële consequenties> financiële consequenties> financiële consequenties    

n.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van Beemster, 

de burgemeester, de secretaris, 

 

 

 

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks 
 


