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Bijlage(n)
Onderwerp Kosten archeologisch onderzoek 

Middenweg 148 

Middenbeemster, 19 april 2011

Aan de raad

Inleiding en probleemstelling

Vanwege de oprichting van het gemeenschapscentrum nabij de kerk op het perceel Middenweg 148 
te Middenbeemster dient, op basis van het gemeentelijke archeologiebeleid, archeologisch 
onderzoek plaats te vinden.

De kosten van het archeologisch onderzoek zijn onredelijk hoog voor de kerk. Gemeenten kunnen 
op basis van het Besluit archeologische monumentenzorg vanwege deze excessieve kosten onder 
voorwaarden een specifieke uitkering bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanvragen, mits 
de gemeente zelf de zgn. drempelwaarde bijdraagt.

De drempelwaarde en de kosten voor directievoering door Cultureel Erfgoed Noord-Holland kunnen 
worden betaald uit de reserve Archeologiebeleid. Uw raad dient te beslissen of dekking op deze 
manier mag geschieden.

Oplossingsrichting
Bij het proefsleuvenonderzoek is gebleken, dat binnen het bouwvlak waarschijnlijk tussen de 100 en 
250 begravingen te verwachten zijn.
De kosten van het gehele opgravende onderzoek bedragen maximaal (indien er 250 of meer 
skeletten worden aangetroffen waarvan er 125 worden uitgewerkt met een minimum van 75) € 
137.213,50 excl. BTW.

De Protestantse Gemeente Beemster heeft vanwege deze kosten op 15 april 2011 een verzoek tot 
schadevergoeding ingediend.

Op 19 april jl. hebben wij een schadevergoedingsbesluit genomen en tevens een brief verzonden aan 
de rijksdienst met het verzoek om ons een specifieke uitkering te verlenen.

De drempelwaarde bedraagt € 21.442,50 en wordt bepaald door het aantal inwoners te 
vermenigvuldigen met een bedrag van € 2,50.

Ons college vindt het wenselijk, dat de gemeente tijdens het archeologisch onderzoek in haar 
belangen wordt behartigd door een senior-archeoloog, omdat wij daarvoor de kennis niet in huis 
hebben. Daarom heeft ons college enige tijd geleden besloten Cultureel Erfgoed Noord-Holland 
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opdracht te geven tot deze directievoering. De senior-archeoloog beoordeelt ook de rapportages die 
voortvloeien uit het archeologisch onderzoek.

De drempelwaarde en de directievoering door Cultureel Erfgoed Noord-Holland kunnen worden 
betaald uit de reserve Archeologiebeleid, maar het is aan uw raad om te beslissen dat deze kosten 
ook daadwerkelijk uit die reserve gedekt mogen worden. In de reserve bevindt zich € 47.300, -- en in 
de loop van het jaar kan dit meer worden vanwege de verkoop van bouwgrond in Leeghwater.

Meetbare doelstelling

Financiële consequenties
Dekking via de reserve Archeologiebeleid.

Overige consequenties
n.v.t.

Monitoring evaluatie

Voorgesteld besluit

De kosten (de drempelwaarde en de directievoering) vanwege het archeologisch onderzoek op 
Middenweg 148 dekken uit de reserve Archeologiebeleid.

Communicatie
n.v.t.


