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1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel 

Datum: 14 september 2010 
Portefeuillehouder: AJ. Rijsdijk 
Raadsbijeenkomst: 12 oktober 2010 
Raadsvergadering: 28 oktober 201 O 
Programma: Cultuur 
Opsteller: W.M.A. van Hulten 
Bijlage(n): 

.1. De Beleidsnota Archeologie van de samenwer
kende gemeenten van de Alblasserwaard
Vijfheerenlanden d.d. november 2009 en de 
Archeologische inventarisatie, verwachtings- en 
beleidsadvieskaart d.d. november 2009 (BAAC
rapport V-08.0185) met bijbehorende 8 bijlagen 
liggen ter inzage; 

2. Per raadsfractie is 1 exemplaar van de 
Beleidsnota Archeologie en het BAAC-rapport met 
de bijbehorende Archeologische verwachtings- en 
beleidsadvieskaarten voor Gorinchem d.d. 
18-11-2009 toegezonden. 

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht geworden. Hierdoor 
is de decentralisatie van taken en bevoegdheden naar en de zorg voor het archeologische bodemarchief 
door gemeenten een feit. Gemeenten hebben in beginsel twee jaar de tijd gekregen om een eigen 
archeologiebeleid te formuleren en vast te stellen. Gorinchem heeft dit beleid met financiële steun van de 
provincie Zuid-Holland in samenwerking met zeven andere gemeenten in de regio Alblasserwaard
Vijfheerenlanden opgesteld. Het resultaat wordt u thans ter besluitvorming voorgelegd. 

In artikel 41 a van de Monumentenwet 1988 is een bepaling opgenomen op grond waarvan projecten met 
een oppervlakte kleiner dan 100 m2 niet onder de werking van het archeologiestelsel vallen, tenzij de 
gemeenteraad een hiervan afwijkende andere oppervlakte vaststelt. Het betreffende wetsartikel is bij de 
parlementaire behandeling bij amendement toegevoegd om ervoor te zorgen 'dat bodemverstoringen op 
huis-, tuin- en keukenniveau buiten de wettelijke reikwijdte blijven'. Zo wordt bewerkstelligd dat kleine 
bouwprojecten in principe gevrijwaard zijn van de implicaties van het Verdrag van Malta, maar wordt wel 
recht gedaan aan het maatwerk dat door gemeenten verricht kan worden. Toepassing van de 
bevoegdheid wordt hiermee logischerwijs afhankelijk van de mate van archeologische gevoeligheid van 
het desbetreffende gebied. 

Vanuit archeologisch oogpunt kunnen in Gorinchem als meest kwetsbare gebieden (terreinen met reeds 
vastgestelde archeologische waarden en terreinen met een zeer hoge verwachtingswaarde) worden 
benoemd de binnenstad van Gorinchem, de archeologische donk in Laag Dalem Zuid (Dalemse donk), 
een deel van het voormalige kasteelterrein aan de oostzijde van de binnenstad en een terrein aan de 
noordzijde van Papland. Voor deze gebieden stellen wij u voor een afwijkende regeling vast te stellen, op 
grond waarvan voor projecten kleiner dan 100 m2 toch een verplichting tot archeologisch onderzoek gaat 
gelden. 

Voorgesteld wordt: 
Het archeologiebeleid, bestaande uit de Beleidsnota Archeologie van de samenwerkende gemeenten en 
BMC rapport V-08.0185 met het daarbij behorende kaartmateriaal, overeenkomstig ons voorstel vast te 
stellen. 

2. Fase trechter 

Het archeologiebeleid bevindt zich in de keuzefase. 

3. Inleiding / aanleiding 

Op 16 januari 1992 werd in Valletta, de hoofdstad van Malta, op initiatief van de Raad van Europa het 
Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologische erfgoed ondertekend. Het doel van dit 
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Verdrag van Valletta of Malta is de bescherming van het archeologische erfgoed als bron van het 
Europese gemeenschappelijke geheugen en als middel voor geschiedkundige en wetenschappelijke 
studie. De belangrijkste principes die in het Verdrag van Malta zijn verwoord zijn "behoud in situ door 
integratie met ruimtelijke ordening, de verstoorder betaalt en draagvlakverbreding". Door de ratificatie van 
het Verdrag van Malta verplichtte Nederland zich het gedachtegoed van het verdrag in de Nederlandse 
wetgeving te implementeren. Dit proces heeft bijna 15 jaar in beslag genomen, mede omdat het een 
totale herziening van het archeologisch bestel betekende. 

Op 19 december 2006 werd het voorstel voor de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) 
door de Eerste Kamer der Staten Generaal aangenomen. De wet is op 1 september 2007 van kracht 
geworden. De eerdergenoemde principes uit het Verdrag van Malta zijn onverkort in de wetstekst 
opgenomen. 

Door de WAMZ is de decentralisatie van taken en bevoegdheden naar en de zorg voor het archeologi
sche bodemarchief door gemeenten een feit. Gemeenten hebben - uitzonderingen daargelaten - ten 
aanzien van het archeologiebeleid het primaat. De gemeente is het bevoegde gezag bij archeologische 
handelingen verricht op het gemeentelijk grondgebied. Hiervoor dient de gemeente beleid te ontwikkelen 
en over voldoende archeologische expertise te beschikken of deze extern in te huren. Het uitgangspunt is 
om - zo veel als mogelijk - gebruik te maken van bestaande wet- en regelgeving. Daarom sluit het 
archeologische beleid aan op de wet- en regelgeving van het bestaande ruimtelijke ordeningsbeleid en 
het bestaande beleidsinstrumentarium zoals bestemmingsplannen en vergunningenstelsel. 

Met het van kracht worden van de wet is de grootste verandering voor gemeenten dat deze bestuurslaag 
verantwoordelijkheid moet nemen voor het behoud van het archeologische bodemarchief en derhalve 
archeologie als volwaardige wegingsfactor een plaats moet geven in de belangenafweging bij de 
besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Beslissingen betreffende het bodemarchief moeten transparant 
zijn en staan volgens de gebruikelijke procedures open voor bezwaar en beroep. Het is daarom wenselijk 
dat de uitgangspunten voor de besluitvorming worden vastgelegd in een transparant gemeentelijk 
archeologiebeleid en dat ook daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het vastgestelde beleid. Het 
voeren van een eigen archeologiebeleid stelt gemeenten ook in staat om - op basis van de lokale situatie 
- eigen accenten te leggen en prioriteiten te stellen. 

In 2007 hebben acht gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden - te weten: Giessenlanden, 
Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik -
besloten om gezamenlijk een regionaal archeologiebeleid te formuleren. Het onderhavige 
archeologiebeleid is hiervan het resultaat en bestaat uit twee onderdelen: 
1. De Beleidsnota Archeologie van de samenwerkende gemeenten van de Alblasserwaard

Vijfheerenlanden d.d. november 2009 opgesteld in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt 
Monumentenzorg en Archeologie (Erfgoedhuis Zuid-Holland); 

2. Een archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart d.d. november 2009 (BAAC
rapport V-08.0185) met bijbehorende Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaarten d.d. 
18-11-2009 opgesteld in samenwerking met BAAC Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, 
Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie. 

In de Beleidsnota Archeologie is weergegeven op welke wijze de samenwerkende gemeenten willen 
omgaan met hun nieuwe rol. In de rapportage van BAAC met bijbehorend kaartmateriaal is het 
inhoudelijke archeologiebeleid weergegeven. 

4. Inhoud/ Kaders 
Beleidsnota Archeologie 
In de Beleidsnota Archeologie zijn 21 concrete voorstellen ter besluitvorming geformuleerd. In 
onderstaande tabel zijn deze allemaal weergegeven en wordt specifiek voor Gorinchem aangegeven 
waarom met deze voorstellen kan worden ingestemd. 



Voorstel Overwegingen/motivering 
1 De gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Voor Gorinchem is deze handelwijze niet 

nemen de verantwoordelijkheid voor het eigen bodemarchief nieuw. Doen we al. 
en streven ernaar de kennis van de archeologie van het 
arondgebied te vergroten. 

2 De gemeenten hechten belang aan de vertaling van nieuwe Teneinde de beleidsadvieskaart actueel te 
inzichten naar de beleidsadvieskaart, die elke vier jaar houden accoord met voorstel om de kaart 
zonodig zal worden bijgesteld door een archeologisch zonodig eens per vier jaar bij te stellen. 
deskundige. 

3 Aan het einde van deze beleidsperiode zal ook de Teneinde het archeologiebeleid actueel te 
beleidsnota archeologie worden geëvalueerd en zonodig houden accoord met voorstel om dit na vier 
herzien. jaar te evalueren en zonodio teherzien. 

4 Uitgangspunt in het gemeentelijke archeologiebeleid is Voor Gorinchem is deze handelwijze niet 
behoud van archeologische waarden in situ. Hiervoor zal nieuw. Doen we al. 
archeologie in een zo vroeg mogelijk stadium in de 
planvorming worden betrokken en zal worden 
aanQedrongen op archeologievriendeliik bouwen. 

5 Wanneer archeologische waarden in situ worden behouden, Voor Gorinchem is deze handelwijze niet 
is de gemeente verantwoordelijk voor het behoud en beheer nieuw. Doen we al. 
van de archeologie. 

6 De Archeologische Monumentenzorgcyclus wordt als Voor Gorinchem is deze handelwijze niet 
instrument ingezet om voorwaarden te verbinden aan nieuw. Doen we al. 
aanleg-, bouw- en/of sloopvergunningen en bij het verlenen 
van een ontheffing. 

7 In elk nieuw vast te stellen bestemmingsplan wordt een Voor Gorinchem is deze handelwijze niet 
archeologische paragraaf opgenomen. Het nieuw. Doen we al. De beleidsadvieskaart 
bestemmingsplan dient beschermende regels te bevatten, gaat dienen als uitgangspunt voor 
die volgens de vastgestelde beleidsadvieskaart zijn bestemmingsplannen. 
ontwikkeld. Er kan gemotiveerd van deze beleidsadvieskaart 
afgeweken worden. 

8 Twee beleidsadviezen zijn gekoppeld aan de huidige regels Teneinde het archeologiebeleid uitvoerbaar 
voor vergunningsvrij bouwen voor bouwactiviteiten van c.q. handhaafbaar te houden accoord met 
minder dan 30 m2. Bij een eventuele wijziging van de voorstel. 
regeling voor vergunningsvrij bouwen zal de grens van 30 
m2 in de beleidsadviezen opnieuw worden afQewooen. 

9 Wanneer er sprake is van archeologische waarden, maar bij Voor Gorinchem is deze handelwijze niet 
belangenafweging toch een bodemverstorende vergunning nieuw. Doen we al. 
wordt afgegeven, worden beschermende voorschriften in de 
veraunnina ooaenomen. 

10 Wanneer de gemeente zelf verstoorder is van het Voor Gorinchem is deze handelwijze niet 
bodemarchief dat bij toeval wordt ontdekt, neemt de nieuw. Doen we al. 
gemeente de verantwoordelijkheid op zich om nader 
onderzaek te laten uitvoeren. 

11 De gemeente kan in de erfgoedverordening de mogelijkheid Indien gewenst kan Gorinchem van deze 
opnemen om gemeentelijke archeologische monumenten mogelijkheid gebruik maken. Echter 
aan te wijzen. De voorschriften over de omgang met vooralsnog niet aan de orde in Gorinchem. 
archeologisch waardevolle terreinen worden overgenomen 
uit de beleidsadvieskaart. 

12 Gemeentelijke archeologische monumenten worden Omwille van de duidelijkheid logisch. Echter 
ooaenomen in de plankaart van het bestemminasplan. vooralsnoçi niet aan de orde in Gorinchem. 

13 De gemeente neemt in de erfgoedverordening Het voorstel is logisch. Echter vooralsnog 
beschermende regels op overeenkomstig de niet aan de orde in Gorinchem. 
beleidsadvieskaart. 

14 De gemeente kan in de erfgoedverordening opnemen dat de Indien gewenst kan Gorinchem van deze 
monumentencommissie ook adviseert over archeologische mogelijkheid gebruik maken. Echter 
onderwerpen. In dat geval moet aan de commissie vooralsnog niet aan de orde in Gorinchem. 
archeoloaische deskundigheid worden toeaevoead. 

15 De gemeente kan een lokaal platform vormen waarin Een dergelijk platform heeft Gorinchem al 
cultuurhistorische en/of archeologische belangengroepen met de Werkgroep Archeologie. 
zijn vertegenwoordigd. 
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16 Archeologisch onderzoek in de gemeente zal, wanneer de Voor Gorinchem is deze handelwijze niet 
gemeente verstoorder is, worden uitgevoerd door een nieuw. Doen we al. 
archeologisch bedrijf dat hiertoe gecertificeerd is en dal 
conform de KNA-eisen archeologische werkzaamheden 
verricht. 

17 Wanneer de gemeente geen verstoorder is, wordt de Voor Gorinchem is deze handelwijze niet 
uitvoering van archeologisch onderzoek en de aanbesteding nieuw. Doen we al. 
aan de verstorende partij overgelaten. De gemeente blijft 
bevoegd gezag en zal moeten toezien op de kwaliteit van 
hel onderzoek. 

18 Via de website van de gemeente worden burgers zoveel Voor Gorinchem is deze handelwijze niet 
mogelijk geïnformeerd over archeologische ontwikkelingen. nieuw. Doen we al via de website van de 

Werkgroep Archeologie die is gelinkt aan de 
website van de gemeente. 

19 Alle archeologiezaken worden per gemeente (zo mogelijk) Voor Gorinchem is deze handelwijze niet 
gecentraliseerd in één coördinerend ambtenaar archeologie nieuw. Doen we al. 
die in directe verbinding staat met de verschillende 
relevante afdelinqen. 

20 Voor de uitvoering van de rol van bevoegd gezag, zoals Voor Gorinchem is deze handelwijze niet 
voor hel opstellen van een Programma van Eisen en hel nieuw. Doen we al door inhuur van een 
beheer van archeologisch erfgoed in situ, wordt zo nodig 
extern archeologische expertise ingehuurd onder de regie 

externe archeoloog voor ca. 6 uur per week. 

van de coördinerend ambtenaar archeologie. 

21 De gemeente stelt voldoende financiële middelen Voor Gorinchem is deze handelwijze niet 
beschikbaar voor het uitvoeren van hel archeologiebeleid. nieuw. Hebben we in de basis al geregeld. 

Conclusie: 
In tegenstelling tot veel andere gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is in Gorinchem -
vooruitlopend op de inwerkingtreding van de WAMZ - al jaren gewerkt 'in de geest van Malta'. Gorinchem 
was daarmee al geruime tijd voorbereid op de rol die zij met de inwerkingtreding van de WAMZ 'officieel' 
heeft verkregen. Het overgrote merendeel van de 21 concrete voorstellen in de Beleidsnota Archeologie 
is voor Gorinchem dan ook niet nieuw, maar een bevestiging van een reeds bestaande handelwijze. 

Rapportage BAAC met bijbehorend kaartmateriaal 
In de rapportage van BAAC met bijbehorend kaartmateriaal is het inhoudelijke archeologiebeleid 
weergegeven. In onderstaande tabel zijn de voor Gorinchem onderscheiden gebieden weergegeven met 
de daaraan gekoppelde beleidsadviezen en vrijstellingen. In paragraaf 7.5 van de rapportage van BAAC 
(pagina 114 t/m 129) zijn deze beleidsadviezen nader onderbouwd. 

Status Nadere Beleidsadvies Vrijstelling van 
aanduiding onderzoeksplicht 

Archeo- Archeologisch Geen enkele Geen enkele vrijstelling van 
logische rijksmonument bodemverstorende onderzoeksplicht van 
waarden activiteiten toegestaan. toepassing. 

Behoud in situ is 
uitgangspunt. Alle 
bodemverstorende 
activiteiten zijn 
vergunningsplichtig 
(aanvraaa bii RCE). 

Terreinen met Streven naar behoud in Vrijstelling voor: 
een bepaalde situ. Indien dat niet . ingrepen kleiner dan 30 m2 

archeologische mogelijk is dient of ondieper dan 30 cm 
waarde (overige archeologisch onderzoek . normaal beheer en/of 
AMK-terreinen) plaats te vinden. Ingrepen onderhoud 

met een oppervlakte . ondergeschikte 
kleiner dan 30 m2 of tot 30 bodem ingrepen·• 
cm beneden maaiveld zijn 
vriiaesteld van onderzoek. 



Archeo- Zeer hoge Bij ingrepen groter dan of Vrijstelling voor: 
. logische verwachting voor gelijk aan 30 m2 en dieper . ingrepen kleiner dan 30 m2 

verwach- Romeinse tijd dan 30 cm is of ondieper dan 30 cm 
ting archeologisch onderzoek . normaal beheer en/of 

noodzakelijk. onderhoud . ondergeschikte 
bodemingrepen·1 . heipalen mits verstoring 
beperkt blijft tot minder dan 
1 % van de oppervlakte van 
het te bebouwen gebied·• . kabels en/of leidingen mits 
de sleufdiepte beperkt blijft 
tot maximaal 60 cm en de 
sleufbreedte tot maximaal 
50 cm·' 

Zeer hoge 10 specifiek Streven naar behoud in Vrijstelling voor: 
verwachting voor benoemde situ. Indien dit niet • normaal beheer en/of 
late gebieden in mogelijk is, dient onderhoud 
middeleeuwen en binnenstad van archeologisch onderzoek . ondergeschikte 
nieuwe tijd Gorinchem plaats te vinden. Er geldt bodemingrepen·1 

geen vrijstelling, omdat 
archeologische resten zich 
vlak onder het maaiveld 
bevinden en van groot 
belang voor Gorinchem 
zijn. Voor alle 
bodemverstorende 
activiteiten contact 
opnemen met de 
aemeente. 

overige Bij ingrepen groter dan of Vrijstelling voor: 
gebieden met gelijk aan 30 m2 en dieper . ingrepen kleiner dan 30 m2 

zeer hoge dan 30 cm is of ondieper dan 30 cm 
verwachting archeologisch onderzoek . normaal beheer en/of 
voor late noodzakelijk. onderhoud 
middeleeuwen • ondergeschikte 
en nieuwe lijd bodemingrepen·1 . heipalen mils verstoring 

beperkt blijft tol minder dan 
1 % van de oppervlakte van 
het te bebouwen gebied·• . kabels en/of leidingen mits 
de sleufdiepte beperkt blijft 
tot maximaal 60 cm en de 
sleufbreedte tot maximaal 
50 cm·• 

Zeer hoge Bij ingrepen groter dan of Vrijstelling voor: 
verwachting (voor gelijk aan 50 m2 en dieper . ingrepen kleiner dan 50 m2 

prehistorie tot dan 30 cm is of ondieper dan 30 cm 
middeleeuwen) archeologisch onderzoek . normaal beheer en/of 

noodzakelijk. onderhoud . ondergeschikte 
bodemingrepen·1 . heipalen mits verstoring 
beperkt blijft tot minder dan 
1 % van de oppervlakte van 
het te bebouwen gebied·2 . kabels en/of leidingen mits 
de sleufdiepte beperkt blijft 
tot maximaal 60 cm en de 
sleufbreedte tot maximaal 
50 cm"' 
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Hoge hoge Bij ingrepen groter dan of Vrijstelling voor: 
verwachting (voor verwachting gelijk aan 250 m2 en . ingrepen kleiner dan 250 
prehistorie tot aan of nabij het dieper dan 30 cm is rn2 of ondieper dan 30 cm 
middeleeuwen) oppervlak archeologisch onderzoek • normaal beheer en/of 

noodzakelijk. onderhoud . ondergeschikte 
bodemingrepen·• . heipalen mits verstoring 
beperkt blijft tot minder dan 
1 % van de oppervlakte van 
het te bebouwen gebied·2 . kabels en/of leidingen mits 
de sleufdiepte beperkt blijft 
tot maximaal 60 cm en de 
sleufbreedte tot maximaal 
50 cm·, 

hoge Bij ingrepen groter dan of Vrijstelling voor; 
verwachting gelijk aan 250 m2 en . ingrepen kleiner dan 250 
tussen 1,5 en 5 dieper dan 150 cm is m2 of ondieper dan 150 cm 
meter beneden archeologisch onderzoek • normaal beheer en/of 
maaiveld noodzakelijk. onderhoud . ondergeschikte 

bodemingrepen·• . heipalen mits verstoring 
beperkt blijft tot minder dan 
1 % van de oppervlakte van 
het te bebouwen gebied·• . kabels en/of leidingen mits 
de sleufdiepte beperkt blijft 
tot maximaal 60 cm en de 
sleufbreedte tot maximaal 
50 cm·• 

hoge Bij ingrepen groter dan of Vrijstelling voor: 
verwachting gelijk aan 250 m2 en . ingrepen kleiner dan 250 
dieper dan 1,5 dieper dan 150 cm is m2 of ondieper dan 150 cm 
meter beneden archeologisch onderzoek . normaal beheer en/of 
maaiveld noodzakelijk. onderhoud . ondergeschikte 

bodemingrepen·• 
• heipalen mits verstoring 

beperkt blijft tot minder dan 
1% van de oppervlakte van 
het te bebouwen gebied·• . kabels en/of leidingen mits 
de sleufdiepte beperkt blijft 
tot maximaal 60 cm en de 
sleufbreedte tot maximaal 
50 cm·3 

hoge Bij ingrepen groter dan of Vrijstelling voor: 
verwachting gelijk aan 250 m2 en • ingrepen kleiner dan 250 
dieper dan 5 dieper dan 500 cm is m2 of ondieper dan 500 cm 
meter beneden archeologisch onderzoek . normaal beheer en/of 
maaiveld noodzakelijk. onderhoud . ondergeschikte 

bodemingrepen· 1 

• heipalen mits verstoring 
beperkt blijft tot minder dan 
1 % van de oppervlakte van 
het te bebouwen gebied·2 . kabels en/of leidingen mits 
de sleufdieote beperkt blijft 
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tot maximaal 60 cm en de 
sleufbreedte tot maximaal 
50 cm·3 

Middelmatige Bij ingrepen groter dan of Vrijstelling voor: 
verwachting voor gelijk aan 100 m2 en . ingrepen kleiner dan 100 
late dieper dan 30 cm is m 2 of ondieper dan 30 cm 
middeleeuwen en archeologisch onderzoek . normaal beheer en/of 
nieuwe lijd noodzakelijk. onderhoud 

• ondergeschikte 
bodemingrepen·1 . heipalen mits verstoring 
beperkt blijft tot minder dan 
1 % van de oppervlakte van 
het te bebouwen gebied·• 

• kabels en/of leidingen mits 
de sleufdiepte beperkt blijft 
tot maximaal 60 cm en de 
sleufbreedte tot maximaal 
50 cm·3 

Middelmatige Bij ingrepen groter dan of Vrijstelling voor: 
verwachting (voor gelijk aan 500 m2 en ■ ingrepen kleiner dan 500 
prehistorie tot dieper dan 30 cm is m2 of ondieper dan 30 cm 
middeleeuwen) archeologisch onderzoek • normaal beheer en/of 

noodzakelijk. onderhoud . ondergeschikte 
bodemingrepen·1 . heipalen mits verstoring 
beperkt blijft tot minder dan 
1 % van de oppervlakte van 
het te bebouwen gebied·• . kabels en/of leidingen mits 
de sleufdiepte beperkt blijft 
tot maximaal 60 cm en de 
sleufbreedte tot maximaal 
50 cm·3 

Lage verwachting Bij ingrepen groter dan of Vrijstelling voor: 
(alle perioden) gelijk aan 10.000 m2 en . ingrepen kleiner dan 

dieper dan 30 cm is 10.000 m2 of ondieper dan 
archeologisch onderzoek 30 cm 
noodzakelijk. . normaal beheer en/of 

onderhoud . ondergeschikte 
bodemingrepen·• . heipalen mits verstoring 
beperkt blijft tot minder dan 
1% van de oppervlakte van 
het te bebouwen gebied·• 

■ kabels en/of leidingen mits 
de sleufdiepte beperkt blijft 
tot maximaal 60 cm en de 
sleufbreedte tot maximaal 
50 cm"3 

Overig archeologische Binnen 50 m van een Vrijstelling voor: 
vondstlocatie vondstlocatie (zie contour) . ingrepen kleiner dan 0 m2 

met contour is archeologisch of ondieper dan 30 cm 
vervolgonderzoek ■ normaal beheer en/of 
noodzakelijk bij ingrepen onderhoud 
groter dan of gelijk aan 50 . ondergeschikte 
m2 en dieper dan 30 cm. bodemingrepen·1 

■ heioalen mits verstorino 



beperkt blijft tol minder dan 
1 % van de oppervlakte van 
het te bebouwen gebied-• 

• kabels en/of leidingen mits 
de sleufdiepte beperkt blijft 
tot maximaal 60 cm en de 
sleufbreedte tot maximaal 
50 cm-3 

-
1 Onder 'ondergeschikte bodemingrepen' wordt verstaan: 

1. het uitvoeren van grondboringen van enigerlei aard (booronderzoek, sonderingen); 
2. het plaatsen van peilbuizen; 
3. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers, verkeersborden en ander straatmeubilair; 
4. naar de aard daarmee vergelijkbare bodemverstoringen van ondergeschikt belang. 

-
2 Voor de inhoudelijke motivering van deze vrijstelling wordt verwezen naar subparagraaf 7.6.1 van de 

rapportage van BAAC (pagina 135). 
-

3 Voor de inhoudelijke motivering van deze vrijstelling wordt verwezen naar subparagraaf 7.6.2 van de 
rapportage van BAAC (pagina 136). 

5. Bestaand beleid, raadskaders en -besluiten 

Door middel van raadsinformatiebrief nummer 2008-178 van 22 augustus 2008 bent u geïnformeerd over 
de stand van zaken met betrekking tot de 'archeologische monumentenzorg'. Hierbij is specifiek ingegaan 
op de Wet op de archeologische monumentenzorg, de rol van gemeenten, de situatie in Gorinchem en de 
samenwerking in de regio. 

6. Betrokkenheid derden 

Het archeologiebeleid is tot stand gekomen in samenwerking met: 
de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (portefeuillehoudersoverleg RO); 
zeven gemeenten uit die regio (te weten: Giessenlanden, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, 
Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik); 
de Archeologische Werkgemeenschap Nederland; 
Waterschap Rivierenland; 
Werkgroep Archeologie Gorinchem; 
Adviesbureau BAAC; 
Erfgoedhuis Zuid-Holland; 
Provincie Zuid-Holland. 

7. Beoogd effect 

Het archeologiebeleid is een regionale/lokale uitwerking van het provinciaal archeologiebeleid en dient 
als kader (bouwsteen) voor nog op te stellen bestemmingsplannen. Daarnaast is het archeologiebeleid 
na vaststelling door uw raad direct van toepassing op verzoeken om ontheffing van het bestemmingsplan, 
projectbesluiten en aanvragen om sloopvergunning ex artikel 37 Monumentenwet. In lijn met de Wet op 
de Archeologische Monumentenzorg heeft het archeologiebeleid tot doel 'bescherming van het 
archeologische erfgoed'. 

8. Risico's of kansen 

Tegenover de verantwoordelijkheid van de 'verstoorder' om te betalen voor de 'schade' die hij toebrengt 
aan het archeologisch erfgoed, staat de verantwoordelijkheid van het verplichtende bestuursorgaan de 
redelijkheid van de kosten te bewaken. In bijzondere situaties is het verplichtende bestuursorgaan 
gehouden om een vergoeding toe te kennen. Daarbij ware vooral te denken aan de excessieve kosten 
als gevolg van opgravingen. Of dergelijke kosten als excessief moeten worden gekwalificeerd, is sterk 
afhankelijk van het (financiële) belang van de aanvrager, diens draagkracht, de mogelijkheden om naar 
een andere locatie om te zien en dergelijke meer. Ondanks het feit dat er in Gorinchem in de afgelopen 
jaren al veelvuldig archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, hebben wij in de uitvoeringspraktijk 
nog niet te maken gehad met een situatie van excessieve kosten. 



9. Financiële consequenties 

Voor de opstelling van het (regionale) archeologiebeleid is een aanzienlijke subsidie van de provincie 
Zuid-Holland verkregen. Mede hierdoor zijn de kosten voor de gemeente Gorinchem (exclusief ambtelijke 
uren) beperkt gebleven tot een bedrag van ca.€ 2.750,00. Deze kosten alsmede de kosten verbonden 
aan de doorvertaling van het archeologiebeleid in bestemmingsplannen, worden gedekt uit de financiële 
middelen zoals beschikbaar gesteld in de meerjarenbegroting. 

10. Vervolgproces 

Het archeologiebeleid zal na vaststelling worden doorvertaald in nog op te stellen bestemmingsplannen. 
Het bestemmingsplan is immers de basis voor de behartiging van het (gemeentelijke) archeologiebeleid. 
De Monumentenwet 1988 maakt het mogelijk om door middel van doorvertaling van het archeologie
beleid in bestemmingsplannen voorschriften te verbinden aan bouw- en aanlegvergunningen en eisen te 
stellen ten aanzien van in te dienen stukken in het belang van de archeologische monumentenzorg. 

Gelet op het feit dat de vaststelling van bestemmingsplannen een bevoegdheid van de raad betreft, komt 
het archeologiebeleid via die weg weer terug bij de raad. Daarnaast is het archeologiebeleid, zoals reeds 
eerder opgemerkt, direct van toepassing op verzoeken om ontheffing van het bestemmingsplan, 
projectbesluiten en aanvragen om sloopvergunning ex artikel 37 Monumentenwet. 

11. Communicatie 

Bij besluit van 16 februari 2010 hebben wij ingestemd met het concept-archeologiebeleid. Het concept
archeologiebeleid met de daarbij behorende stukken heeft van woensdag 10 maart 2010 tot en met 
dinsdag 20 april 2010 - zowel analoog als digitaal - voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze 
periode van zes weken kon een belanghebbende schriftelijk danwel mondeling een zienswijze indienen. 
Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. 

12. Uitkomsten raadsbijeenkomst 

Na informatieve vragen en beantwoording daarvan kunnen alle fracties instemmen met agendering van 
het voorstel voor de komende raadsvergadering. 

13. Nadere standpuntbepaling college 

N.v.t. 

14. Definitief voorstel raad 

Voorgesteld wordt: 
Het archeologiebeleid, bestaande uit de Beleidsnota Archeologie van de samenwerkende gemeenten en 
BAAC rapport V-08.0185 met het daarbij behorende kaartmateriaal, overeenkomstig ons voorstel vast te 
stellen. 

( 
Burgemeester en wethouders van Gorinchem, 

. 1 de secretaris, de bur 

Çj\? 



15. Besluit 

De gemeenteraad van Gorinchem 

Gelet op het raadsvoorstel van 14 september 2010 

Besluit: 

,,i:"'si~('1; GEMEENTE 

;.~~~ GORINCHEM 

Het archeologiebeleid, bestaande uit de Beleidsnota Archeologie van de samenwerkende gemeenten en 
BAAC rapport V-08.0185 met het daarbij behorende kaartmateriaal, vast te stellen. 

Aldus besloten in de vergadering van de raad van Gorinchem van 28 oktober 2010. 

lM-) de griffier, 




