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Aan de raad
> voorstel
Conform het gemeentelijk archeologiebeleid af te wijken van de in artikel 41a van de
Monumentenwet genoemde grens van 100 m2.
> toelichting
Per 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg dan in werking
getreden. Deze wet is geïmplementeerd in de Monumentenwet 1988.
In verband hiermee heeft uw raad op 26 juni 2008 reeds ingestemd met een aantal
voorstellen.
Er ontbrak er echter één.
Artikel 39 Monumentenwet 1988 bepaalt, dat bij een bestemmingsplan in het belang van
de archeologische monumentenzorg een aanlegvergunning verplicht kan worden gesteld
en dat de aanvrager van een aanlegvergunning een rapport dient te overleggen waarin
de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord
naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld
(hierna genoemd: archeologisch rapport).
Artikel 40 Monumentenwet 1988 bepaalt, dat bij een bestemmingsplan in het belang van
de archeologische monumentenzorg kan worden bepaald dat de aanvrager van een
reguliere bouwvergunning een archeologisch rapport dient te overleggen.
Artikel 41 Monumentenwet 1988 bepaalt: “de aanvrager van een ontheffing als bedoeld
in artikel 3.6 eerste lid onder c (binnenplanse ontheffing), 3.22 (tijdelijke ontheffing) of 3.23
(ontheffing voor “kruimelgevallen”) van de Wet ruimtelijke ordening of van een
projectbesluit als bedoeld in artikel 1.1 eerste lid onder f, van die wet, kan in het belang
van de archeologische monumentenzorg 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 of, in geval van een
projectbesluit naar het oordeel van de gemeenteraad, in voldoende mate is vastgesteld”.
In artikel 41a Monumentenwet 1988 is bepaald, dat de artikelen 39, 40 en 41 van deze wet
niet van toepassing zijn op projecten met een oppervlakte kleiner dan 100m2 en dat de
gemeenteraad een hiervan afwijkende oppervlakte kan vaststellen.
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De gemeenteraad heeft eind 2004 ingestemd met het archeologiebeleid zoals
voorgesteld in de door de Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland
opgestelde beleidsnota, getiteld "Beleidsnota Archeologie Gemeente Beemster".
Eén van de uitgangspunten van deze nota is een gebiedsgerichte differentiatie van
archeologiebeleid.
Er zijn gebieden aangewezen met een beschrijving van het voor die gebieden te voeren
archeologiebeleid. Afhankelijk van aard en intensiteit van de te verwachten
archeologische waarden dient bij bodemverstorende werkzaamheden van een
bepaalde diepte en omvang rekening te worden gehouden met archeologie. Op deze
wijze wordt door middel van archeologie-criteria aangegeven welk niveau van
archeologiebeleid in een bepaald gebied als redelijk kan worden beschouwd.
Ingeval van een intensief gebied is bijna elke m2 van belang en in het andere uiterste
kan een representatieve selectie volstaan om in voldoende mate archeologisch inzicht
te krijgen.
Bij buitenplaatsen wordt bijvoorbeeld onderscheiden enerzijds de terreingedeelten met
een hoge concentratie van gebouwen en erven, anderzijds de terreingedeelten met
een geringe concentratie van gebouwresten en tuinen, boomgaarden en bospercelen.
Voor de erven geldt, dat ingeval van grondroerende werkzaamheden dieper dan 40
cm. binnen een planomvang van meer dan 50 m2 met de aanwezigheid van
archeologische waarden rekening dient te worden gehouden. Voor de voormalige
tuinen etc. ligt de grens bij een planomvang van meer dan 500 m2.
In de nota c.q. het beleid is vaak sprake van een (onder)grens van 50 m2 , maar het
komt ook voor dat pas bij een planomvang van 500 m2 of zelfs 5000 m2 met archeologie
rekening hoeft te worden gehouden. De wettelijke grens van 100 m2 betekent, dat het
beleid zoals vastgesteld, wordt verstoord c.q. teniet wordt gedaan. Immers voor plannen
met een omvang van 50 tot 100 m2 kan dan geen archeologisch onderzoek (meer)
verplicht worden gesteld. Maar tegelijkertijd worden aanvragers die voorheen pas bij
een planomvang van 500 m2 of 5000 m2 met archeologie rekening hoefden te houden
nu ook bij een planomvang van 100-500 m2 dan wel bij een planomvang van 100-5000
m2 verplicht met de aanwezigheid van archeologische waarden rekening te houden.
> juridische consequenties
Geen bezwaar/beroep mogelijk.
> financiële consequenties
n.v.t.
Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester,
de secretaris,
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