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1

Inleiding
1.1.
Aanleiding
In de laat ste vijftig jaar i s in Nederland bijna een derde van all e
ar cheologi s c he vindplaat s en verdwenen.
M aar 2 %
van deze
vindplaat s en i s ar cheologi s c h onderzocht. De re st i s voorgoed
verdwenen.
Deze alarmerende cijfer s zijn voor de rijk soverheid aanleiding gewee s t
om in 1 9 9 2 het Europe s e Verdrag van Malta, geri cht op het behoud
van het ar cheologi s c h erfgoed, te ondertekenen. A l s uitwerking van dat
verdrag i s op 1 september 2 0 0 7 de Wet op de ar cheologi s c he
M onumentenzorg in werking getreden. In navolging van verdrag en wet
heeft de provinc ie Gelderland in 2 0 0 9 een conc ept-provincia a l
ar cheologi s c h afweging skader opge steld. De landelijke wetgeving en
het daarop geba s eerde provinciaal beleid zijn aanleiding voor de
gemeente Renkum om een eigen ar cheologiebeleid op te stellen dat in
deze beleid snotitie wordt verwoord.

1.2.
Kaders
Wet op de archeologi sche Monumentenzorg
De Wet op de ar cheologi s c he M onumentenzorg (hierna: W A M Z) i s een
invoering swet, dat wil zeggen dat in deze wet de wijziging van een
aantal andere wetten wordt geregeld. De belangrijk ste wet die wordt
gewijzigd i s de M onumentenwet. De belangrijk ste uitgang spunten van
die wijziging:
•
O p grond van de gewijzigde Monumentenwet moet een
gemeente er zorg voor dragen dat in de be ste mming splannen
het belang van de ar cheologi s c he monumentenzorg wordt
meegewogen. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan kan de
provinc ie ar cheologi s c he attentiegebieden aanwijzen waarvoor
de gemeente binnen een door de provincie te bepalen termijn
ar cheologievriendelijke be stemming splannen moet hebben
va stge steld.
•
In het kader van het be stemming splan kan een gemeente een
aanlegvergunning stel s el 1 opnemen ten behoeve van de
ar cheologi s c he waarden. Aan deze vergunningen kunnen
voor s chriften worden verbonden ten aanzien van te treffen
maatregelen. O ok kan in een be stemming splan worden bepaald
dat een ar cheologi s c h onderzoek srapport moet worden
overgelegd bij de aanvraag voor een bouw– of sl oopvergunning
of een vrijstelling s verzoek. Ver stoorde gebieden kleiner dan
1 0 0 m² zijn van deze regelingen vrijge steld tenzij de
gemeenteraad ander s be s li st.
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In dit stuk worden nog afzonderlijke typen vergunningen genoemd; per 1 oktober 2010 gaan die over in

de Wabo (omgevingsvergunning)
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•

H et principe van Malta en de daarop geba s eerde W A M Z i s dat
de ver stoorder betaalt. Wel geeft de wet aan dat kosten di e
redelijkerwijs niet voor rekening van die ver stoorder horen te
komen –tot op zekere hoogte- moeten worden vergoed door de
gemeente.

Interim beleid skader archeologie Provincie Gelderland 2009-2012
Sind s de invoering van nieuwe wet ruimtelijke ordening i s de rol van de
provinc ie
veranderd
van
toet send
in
belanghebbend
en
belangenbehartigend. De provincie moet haar belangen va stleggen en
vroeg inbrengen in proje cten, wil zij deze gereali s eerd zien. D e
vernieuwde M onumentenwet geeft de provinc ie s de mogelijkheid om
voor
ontgronding s vergunningen
en
sommige
m.e.r.-pli chtig e
a ctiviteiten vergunningvoor s chriften in te vullen. Daarnaa st geeft de
M onumentenwet de provincie s de mogelijkheid om attentiegebieden
aan te wijzen waarin gemeenten hun be stemmings plan binnen een door
de provincie te bepalen termijn “archeologieproof” moeten maken.
O m de provinciale belangen inzi chtelijk te maken en deze een rol te
geven in het proc e s van de ruimtelijke ordening heeft de provinci e
Gelederland een provinciaal beleid s kader opge s teld. In bijlage I I I bij
deze nota i s het provinciaal beleid s kader met betrekking tot Renkum
opgenomen.
Gelderland onder s cheidt hierin drie soorten ar cheologi s c he gebieden:
de zogeheten “Gelder se parel s”
Deze liggen in de provinciale Belvoir-gebieden en zijn mede geba s eerd
op
de
cultuurhi stori s c he
identiteit
van
deze
gebieden:
de
c ultuurhi stori s ch waardevol ste delen van Gelderland. De parel s zijn tot
s tand
gekomen
na
toet s ing
aan
zeven
archeologi s c he
en
maat s c happelijke criteria en worden op grond hiervan gea cht bepalend
en repre s entatief te zijn voor de provinc ia le cultuurhi stori s che
identiteit. Delen van de gemeente Renkum maken volgens de huidig e
s tand van zaken deel uit van één van de Gelder se pare l s
( Veluwezoom).
Gelderland wil zi ch met beleid en inzet van financiële middelen op de
parelgebieden conc entreren. Via onderhandeling of samenwerking met
gemeenten en andere partijen wortd door de provinc ie ingezet op
be s c herming, behoud door ontwikkeling en verantwoord onderzoek.
V a n belang i s dat de provinc ie voor deze gebieden in principe een
vrijstelling sgrens van 0 m2 na streeft hetgeen wil zeggen dat voor
iedere bodemver storing een ar cheologi s c he afweging gemaakt moet
worden. Indien het plangebied al geroerd i s, of aannemelijk gemaakt
kan worden dat er sprake ei s van een ver storing, i s ar cheologi s c h
onderzoek zinloos. Gemeenten die be s c hikken over een goed
onderbouwde beleid s advie s kaart leveren dit maatwerk in de vi s ie van
de provincie. Indien het beeld van de gemeentelijke kaart niet strookt
met
het
provinc iale
kaartbeeld,
heeft
het
gemeentelijke
toet sing sinstrument voorrang, mit s dat uiteraard goed i s onderbouwd.
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T en s lotte kent de provinc ie de zogeheten “Ruwe diamanten” en de re s t
van Gelderland.

1.3
Stand van zaken in Renkum
H et be s ef dat ar cheologie een volwaardige plek in het ruimtelijke
ordening sproc e s verdient én het gegeven dat de W A M Z ingevoerd zou
gaan worden, zijn voor de gemeente aanleiding gewee st om een aanta l
initiatieven te ontplooien:
•
In 2 0 0 4 i s een ar cheologi s c he beleid s advie s kaart
opge steld om vooruitlopend op de aanstaande wetgeving
al zo verantwoord mogelijk om te gaan met het
ar cheologi s c h erfgoed
•
O p 2 0 oktober 2 0 0 9 heeft het college van B&W be sloten
dat Renkum voor een periode van drie jaar gaat
parti ciperen in de aanstelling van een regioarc heoloog
s amen met en werkzaam voor de gemeenten Arnhem,
Lingewaard, Rheden, Duiven,
Rozendaal, Rijnwaarden,
We stervoort en Zevenaar en met sub s idie van de
provinc ie Gelderland. De regioar cheoloog zal per 1
s eptember 2 0 1 0 met de werkzaamheden beginnen en
wordt ondergebra cht bij de gemeente Arnhem.

1.4
Uitgangspunten beleidsnota
Geba s eerd op de doelen van de wet zoal s opgenomen onder paragraaf
1.2 worden de ver s chillende Renkum se doeleinden nage streefd vanuit
de volgende uitgang spunten:
•
het beleid moet leiden tot verantwoorde keuze s
•
het beleid moet prakti s c h hanteerbaar zijn
•
het
beleid
wordt
geïnc orpereerd
in
de
be stemming splannen
•
de ver stoorder betaalt
•
goed rentmee ster s c hap, dat wil zeggen dat:
o zoveel
mogelijk
ar cheologi s che
re ste n
onaangeroerd worden gelaten op de plaat s waar
ze horen (behoud in
situ) totdat betere
onderzoek ste chnieken zijn ontwikkeld waarme e
onderzoek kan worden gedaan zonder da t
ar cheologi s c he re sten verloren gaan;
o geen
ar cheologi s c he
vindplaat s en ongekend
verloren gaan;
o de uitvoering van het ar cheologi s c h beleid wordt
ontwikkeld
aan
de hand
van
de
in de
Kwaliteit snorm
Nederland s e
Ar cheologi e
genoemde criteria: beleving swaarde, inhoudelijke
kwaliteit en fy sieke kwaliteit.
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In deze nota wordt het beleid voor Renkum op grond van de
bovengenoemde uitgang spunten nader ingevuld, toege spit st op de
volgende drie onderdelen van be sluitvorming:
1.
V a s t stellen van kwantitatieve en kwalitatieve criteria voor het
uitvoeren
van
ar cheologi s c h
onderzoek, het feitelijk e
inhoudelijke ar cheologiebeleid.
2.
Kader s va st stellen ten aanzien van het opnemen van
ar cheologie in de be stemming splannen.
3.
M andateren van het college tot het regelmatig a ctuali s eren
van de Ar cheologi s c he beleid s advie s kaart Renkum met
ina chtneming van de kader s zoal s va stge steld in deze nota.
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2

Archeologisch beleid
2.1
Uitgangspunten
De zone waarin Renkum ligt, behoort door een opeenstapeling van
ar cheologi s c he-,
hi stori s ch
geografi s che
en
hi stori s che
s tedenbouwkundige
waarden
cultuurhi stori s c h
bezien
tot
de
waardevol ste gebieden van Nederland. Het gegeven dat grote delen
van het grondgebied van Renkum over een hoge ar cheologi s c he
verwa chting be s c hikken, wil e chter nog niet zeggen dat geen
ruimtelijke ingrepen mogelijk zijn al s dat ar cheologi s c h ongewenst i s,
alleen dat de cons equentie s vooraf inzi chtelijk moeten zijn. Geen enkel
belang kan binnen de ruimtelijke ontwikkeling altijd leidend zijn en dat
geldt dus ook voor de ar cheologie. College en raad dienen e chter wel
van alle a spe cten op de hoogte te zijn voordat ze een be sluit nemen
zodat dit weloverwogen wordt genomen.
M et het tijdig inplannen van ar cheologie wordt niet alleen voorkomen
dat (onbetaalbaar want onvervangbaar) ar cheologi s ch erfgoed verloren
gaat. Het kan en moet er ook voor zorgen dat het planproc e s met
name in financiële zin beter beheer sbaar wordt. Indien een ruimtelijk e
ingreep wordt toege staan zonder dat de ar cheologi s c he ri si c o’s eer s t
voldoende in kaart zijn gebra cht, kan uitvoering van die ingreep
immer s leiden tot ernstige vertraging en zelfs stillegging van het
proje ct. De financ iële s chade die dat met zi ch meebrengt, kan
aanzienlijk zijn. Door tijdige inplanning kunnen de financ iële kosten
worden geraamd en verdi s c onteerd binnen de plankosten. De nieuwe
wet maakt het bovendien mogelijk om de ar cheologi s c he kosten te
verdi s c onteren in de grondexploitatie. Dat zullen parti culiere
initiatiefnemer s moeten doen maar ook de gemeente zal dat zelf
moeten doen waar het gaat om de eigen proje cten.
H et zal duidelijk zijn dat er bij het inri chten van het ar cheologiebeleid
s prake zal moeten zijn van een evenwi c ht tus s en enerzijd s
verantwoord handelen met oog voor het hi stori s ch erfgoed en
anderzijd s prakti s c he uitvoerbaarheid van het beleid. Dat i s dan ook
het uitgang spunt van waaruit het beleid i s opge st eld.
De vraag die in deze nota wordt beantwoord i s dus bij welk e
bodemver storing ar cheologi s c h onderzoek verplic ht i s.

2.2
Wanneer is sprake van bodemverstoring
V oordat
ondergrenzen
voor
ar cheologi s c h
onderzoek
bij
bodemver storingen kunnen worden va stge stel d, moet duidelijk zijn
wanneer in ar cheologi s c h opzi cht nu pre c ie s sprake i s van
bodemver storing.
Het
is
evident
dat
graafwerkzaamheden,
grondbewerkingen en het roeren en woelen van grond hieronder vallen.
Bodemver storing omvat e chter ook:
- het in de grond aanbrengen van voorwerpen zoal s heipalen;
- het aanbrengen van beplanting;
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- ophoging en egali s ering van gronden.
Daarnaa st
kunnen
werkzaamheden
van
invloed
zijn
op
de
waterhui shouding,
doorluchtbaarheid en chemi s c he s amenstelling van de bodem. Dit kan
negatieve gevolgen voor ar cheologi s c he waarden hebben, zoa l s
verdroging van sporen in het geval van wijzingingen in de
waterhui shouding. O ok dit wordt onder bodemver storing ver staan en
zal in de toet sing van ruimtelijke plannen een rol spelen.
Bodemver storing wordt in deze nota dan ook gedefinieerd al s “werken
en werkzaamheden, waarvan mag worden aangenomen dat zij het
bodemar chief kunnen aanta sten”.

2.3
Wanneer is archeologisch onderzoek verplicht
In de W A M Z i s getra cht een eer ste invulling te geven aan een
ar cheologi s c h beleid dat tegelijkertijd verantwoord en prakti s c h
uitvoerbaar moet zijn. Va stge steld i s daarom dat bij bodemver storing
minder dan 1 0 0 m² geen ar cheologi s c h onderzoek nodig wordt gea cht.
Deze ondergrens i s opgenomen om te voorkomen dat ook voor hee l
kleine ingrepen (de hui s -tuin-en keukeningrepen) een ar cheologi s c h
onderzoek nodig i s, terwijl vraagtekens gezet kunnen worden bij het
prakti s c h en wetens c happelijke nut ervan. O verigens i s de grens van
1 0 0 m² niet geba s eerd op een wetens c happelijke onderbouwing en
derhalve arbitrair te noemen, ook al omdat niet voor alle ar cheoregio’ s
een zelfde ondergrens kan worden ge steld. De wetgever onderkent dit
en geeft gemeenten de bevoegdheid om van deze ondergrens af te
wijken indien daartoe gegronde redenen be staan.
V oor Renkum i s er zeker aanleiding om de ondergrenzen te
differentiëren omdat deze enerzijd s te ruim zijn al s het gaat om de
grafheuvel s -waar maatwerk nodig i s - terwijl anderzijd s de wettelijke
ondergrens erg laag i s waar het gaat om gebieden met een lage tot
middelhoge verwa chting. Zeker al s sprake i s van agrari s c he
werkzaamheden en natuuronder-houd swerkzaamheden betekent een
grens van 1 0 0 m² feitelijk dat voor iedere ingreep een ar cheologi s c h
onderzoek nodig i s. Daarmee wordt uiteraard ar c heologi s c h gezien wel
verantwoord gehandeld maar i s het beleid niet meer prakti s c h
uitvoerbaar. In de hierna volgende paragrafen worden de ondergrenzen
voor Renkum benoemd en onderbouwd.

2.4
Onderzoek ondergrenzen Renkum
De gemeente Arnhem (waarmee in aanloop naar de samenwerking in
regioverband al wordt samengewerkt) heeft in opdra cht van de
gemeente Renkum een advie s opge steld voor de in Renkum te
hanteren ondergrenzen. Dit advie s i s bijgevoegd al s bijlage I bij deze
nota.
Arnhem heeft in het advie s relevante gegevens in beeld gebra cht en
gekoppeld aan de voor dit doel ge s c hikte prospe ctieve (boor)onderzoeken die tus s en 1 9 9 9 en 2 0 1 0 hebben plaat sgevonden in de
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gemeente Renkum (2 2 in totaal). Daarbij i s nadrukkelijk gezocht naar
een goed evenwi cht tus s en ar cheologi s c h verantwoord handelen dat
toch prakti s c h hanteerbaar i s, het belangrijk s te uitgang spunt voor
deze nota, en e c onomi s c he en maat s chappelijke a spe cten. Dit
evenwi cht wordt bereikt door een weging te maken van:
- ar cheologi s c he criteria :
o V erwa chting szone s en trefkans
o P er c entage areaal dat wordt onderzocht
o V erwa cht re sultaat van het onderzoek
o V erlie s / behoud van ar cheologi s c he waarden
- e c onomi s c h-maat s chappelijke criteria:
o Kosten en tijd: aan de kant van de initiatiefnemer
o Kosten en tijd: aan de kant van het bevoegd gezag
o Draagvlak: voorkomen van overbodige toet singen

2.5
Vaststelling ondergrenzen Renkum
H et onderzoek komt door de weging van de in de vorige paragraaf
genoemde fa ctoren tot de ondergrenzen zoal s die hieronder nader
worden toegeli cht.
Categorie 1: Archeologi sch waardevolle gebieden met een beschermde
s tatus
V oor ar cheologi s c h waardevolle gebieden met een be s c hermde statu s
wordt voorge steld geen bodemingrepen toe te staan. Mo cht een
bodemingreep om moverende redenen toch noodzakelijk worden
gea cht, dan kan dat alleen nadat
een monumentenvergunning i s
ver strekt. Deze vergunning wordt afgegeven door de mini ster van
O C &W waar het rijk smonumenten betreft. Feitelijk ligt de ondergren s
hier dus op 0 m2, er geldt immer s geen vrijstelling op voorhand. D e
gemeente kent zelf (nog) geen mogelijkheid om archeologi s c he
monumenten aan te wijzen. Omdat be s c herming van ar cheologi s c he
waarden via het ruimtelijk ordening sinstrumentarium met de huidig e
inzi chten goed kan worden bereikt, wordt dit instrument vooral snog ook
niet overwogen. Hiermee wordt ook aange s loten op de beleid sbrief van
de mini ster O C &W uit 2 0 0 9 inzake de Moderni s e ring Monumentenzorg.
H ierin wordt het streven naar een verdergaande gebied sgeri cht e
aanpak van de monumentenzorg aangekondigd.
Categorie 2: Onbeschermde gebieden met een vastgestelde archeologische
waarde
V oor gebieden die geen be s c hermde status kennen maar die wel een
va stge stelde ar cheologi s c he waarde hebben (de zogeheten A M K terreinen, oude woongronden, dorp skernen en nederzetting sterreinen)
wordt de onderzoek sgrens bepaald in relatie tot de voorgenomen
ver storing op een oppervlak vanaf 3 0 m2. H et hanteren van een
lagere onderzoek sgrens dan de wettelijk bepaalde 1 0 0 m 2 voor deze
c ategorie zal, door het vrijwel zeker aantreffen van ar cheologi s c he
re sten, op meer draagvlak mogen rekenen. Het gaat hier immer s om
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loc atie s die door hun aanwezigheid van ar cheologi s c he reli cten dee l
uitmaken van het Renkum se bodemar chief.
Categorie 3: Gebieden met een hoge verwachting
In deze gebieden wordt een vrijstelling sgrens van 2 0 0 m2 gekozen.
H iermee wordt enerzijd s het belang van de ar c heologie veiligge steld
doordat bij grotere ingrepen altijd onderzoek wordt geëi st, terwijl
anderzijd s parti culiere inititaiefnemer s die een hui s willen bouwen
worden ontzien omdat het ver storing s oppervlak dan vrijwel altijd
kleiner zal zijn dan de ge stelde grens.
Categorie 4: Gebieden met een middelhoge archeologi sche verwachting
In gebieden met een middelhoge ar cheologi s c he verwa chting wordt
een vrijstelling sgrens gehanteerd van 5 0 0 m2 al s oppervlak van de
voorgenomen bodemver storing.

Categorie 5: Gebieden met een lage archeologi sche verwachting
In Renkum i s in de praktijk nog weinig ervaring met het onder s chei d
tus s en de verwa chting szone s. Omdat de gebieden met een lag e
verwa chting een apart type land s c hap kennen met eigen soorten
vindplaat s en, wordt voor deze gebieden de vrijstelling sgrens gelegd bij
een oppervlak van voorgenomen bodemver storing van 2.5 0 0 m2.
Diepte van bodemverstoringen
De diepte waarop ar cheologi s c he sporen zi ch bevinden i s binnen de
gemeente Renkum nog onvoldoende in beeld gebra cht. Omdat vrijwel
het gehele gemeentelijk grondgebied deel uitmaakt van het
s tuwwalgebied, zullen veel ar cheologi s c he vindplaat s en waar s chijnlijk
dire ct onder de zogeheten bouwvoor liggen. O m die reden wordt een
toege stane ver storing sdiepte van 3 0 cm
gehanteerd. Wanneer
toekom stige ar cheologi s c he onderzoeken op dit punt een beter inzi cht
gaan ver s chaffen kan worden overwogen deze dieptemaat bij te stellen.
Door op de hierboven ge s c het ste wijze bij de ver s chillende zone s
ondergrenzen te hanteren die enerzijd s lager (categorie 2) en
anderzijd s hoger liggen dan de wettelijke 1 0 0 m2, i s er sprake van een
goede balans. Het bij de gekozen vrijstelling sgrenzen behorend e
verlie s aan ar cheologi s c he waarden i s aldus zeer beperkt, terwijl deze
aanpak wel leidt wel tot een duidelijke afname van de verpli chtingen
voor initiatiefnemer s en -waar mogelijk- la st enverli chting voor de
gemeentelijke overheid.

2.6
Welk type onderzoek is nodig
Afhankelijk van de omvang en ligging van een terrein dat ver stoord
gaat worden, i s op ba s i s van de uitgang spunten al s geformuleerd in
paragraaf 2.3 ar cheologi s ch onderzoek nodig. Dat onderzoek kan
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ver s chillende stappen doorlopen. Afhankelijk van de re sultaten van
iedere stap wordt bekeken of voldoende informatie be s c hikbaar i s voor
een be sluit of dat een volgende – verdergaande- stap noodzakelijk i s.
Deze stappen worden samengevat onder de noemer A M Z- c y c l u s
( Ar cheologi s c he M onumentenZorg) en kunnen al s volgt worden
om s chreven:
1.
Bureau-onderzoek; in deze fa se wordt de be s chikbare
informatie verzameld en geanaly s eerd op grond waarvan de
verwa chting zoal s die i s weergegeven op de verwa chting s kaart nader
wordt ge spe cifi ceerd. Indien de re sultaten van deze fa se daartoe
aanleiding geven wordt overgegaan tot:
2.
Inventari s erend veldonderzoek; in deze fa se wordt aan de hand
van booronderzoek ter plekke onderzocht of het bodemar chief nog
inta ct i s (verkennende fa se) en zo ja waar eventueel ar cheologi s c he
re sten kunnen worden verwa cht (karterende fase). Indien re sten
worden aangetroffen moet worden onderzocht welke waarde aan deze
re sten kan worden toegekend; dat gebeurt in de volgende fa se n.l. die
van:
3.
Waarderend onderzoek; mee stal wordt een dergelijk onderzoek
uitgevoerd aan de hand van een zogeheten proefsleuvenonderzoek.
Daarin kunnen vakken worden blootgelegd en kan een beter inzi cht
worden verkregen van de omvang, fy sieke kwaliteit en datering van de
ar cheologi s c he re sten. Dit onderzoek kan leiden tot de kwalifi catie
‘behoudenswaardig’.
4.
Op grond van de voorgaande onderzoek sfas e s moet de
gemeente een sele ctiebe sluit nemen; de vindplaat s moet:
- een be s c hermde status krijgen of althans worden behouden in situ
- ofwel ar cheologi s c h worden opgegraven
- ofwel worden vrijgegeven nadat de ar cheologi s c he informatie in kaart
is
gebra cht;
deze
vindplaat s en
kunnen
bijvoorbeeld
door
amateurar cheologen worden onderzocht.
In bijzondere situatie s kan (mit s goed gemotiveerd) ook nog worden
be sloten dat kan worden vol staan met ar cheologi s c he begeleiding
tijdens de werkzaamheden. Te denken valt aan situatie s waarin het, al s
gevolg van fy sieke belemmeringen, niet mogelijk i s om adequaat
vooronderzoek te doen zoal s bijvoorbeeld bij s loopwerkzaamheden.
Belangrijk bij dit alle s i s nog op te merken dat het beleid er op i s
geri cht dat ar cheologi s c he vindplaat sen nooit ongekend verloren gaan.
De hierboven om s chreven A M Z- c y c lu s kan aldus op de volgende wijze
s c hemati s c h in beeld worden gebra cht: zie pagina 1 1
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2.7
Selectiebeleid
T ot nu toe wa s de de s kundigheid van de (regio)ar cheoloog * de norm.
M et het nieuwe be stel dat het gevolg i s van het V erdrag van Malta en
de daarop geba s eerde W A M Z, groeit de behoefte aan en de noodzaa k
tot een zo obje ctief mogelijke norm stelling. In de voorgaand e
paragrafen i s het beleid va stge steld aan de hand waarvan wordt
bepaald in welke situatie s Renkum ar cheologi s c h onderzoek ei st. Dat
beleid genereert een toename van het aantal ar cheologi s c he
onderzoeken en roept de vraag op aan de hand van welke criteria een
s ele ctiebe sluit wordt genomen al s er inderdaad ar cheologi s c he re ste n
worden aangetroffen.
H et i s altijd zo gewee st dat de ar cheoloog ‘van dienst’ heeft bepaald
welke re sten voor behoud in aanmerking komen en welke niet.
U iteraard doet hij dat op ba s i s van zijn experti se en die moet ook in de
toekom st zeker optimaal worden benut. Toc h verdient het ook
aanbeveling om de ar cheoloog te laten werken aan de hand van vooraf
door de raad va stge stelde kader s. Gaat Renkum alle ar cheologi s c he
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re sten waar mogelijk behouden of wordt vooral ingezet op di e
ar cheologi s c he re sten die bijdragen aan de kenni s en identiteit van de
gemeente en haar spe cifieke ar cheologi s c he karakteri stiek ? Dat i s
een wezenlijke keuze die op be stuurlijk niveau genomen moet worden.
H et verdient dan ook aanbeveling dat de gemeenteraad kader s en
criteria va st stelt aan de hand waarvan de ar c heoloog komt tot een
s ele ctiebe sluit dat hij ter goedkeuring aan het college van
Burgemee ster en Wethouder s voorlegt. Burgemee ster en Wethouder s
zullen dan ook, al s uitwerking van deze nota, een nader voor stel doen
inzake een Renkum s s ele ctiebeleid en dit voor s tel ter be s luitvorming
voorleggen aan de raad. Deze lokale sele ctieagenda dient overigen s
aan te sluiten bij de provinciale onderzoek s agenda.

* D e gemeente Renkum neemt sind s 2 0 1 0 diens ten af op het gebied
van ar cheologi s c he beoordeling en onderzoek uit het Regioverband
Ar c heologie dat door de gemeente Arnhem wordt gefa ciliteerd.

13

3

Actualisatie archeologische beleidsadvieskaart
3.1
Huidige beleidsadvieskaart
Zoal s eerder aangegeven, dateert de huidige beleid s advie s kaart uit
2 0 0 4 en moet worden ge c onstateerd dat deze op een aantal punten
niet meer toereikend i s voor de uitvoering van het ar cheologiebeleid.
Bij de tot standkoming van de huidige kaart is nog geen rekening
gehouden met de noodzaak om te werken met ondergrenzen. D e
huidige kaart geeft voor ver s chillende typen gebieden al wel de
verpli chting om over te gaan tot ar cheologi s c h onderzoek, maar geeft
niet aan hoe groot de ingreep moet zijn om dat onderzoek nodig te
maken. Op grond van de Wamz i s dat e chter ontontkoombaar, wil een
gemeente althans af kunnen wijken van de wettelijke ondergrens. In
hoofd stuk 2 i s aangegeven dat die wens in Renkum aanwezig i s en
worden die ondergrenzen va stge steld en toegeli c ht.
3.2
Actualiseren beleidsadvieskaart
O p grond van de kader s zoal s die in hoofd stuk 2 van deze nota worden
va stge steld, kan de be staande beleid s advie s ka art worden aangepa s t
zodat deze
pre cie s aangeeft wanneer welk type ar cheologi s c h
onderzoek onderzoek nodig i s. De beleid s advies k aart zal ook in de
toekom st regelmatig moeten worden gea ct uali s eerd. Door het
uitvoeren van ar cheologi s c he onderzoeken wordt immer s steed s meer
bekend over de ondergrond van de gemeente. Naar aanleiding van deze
onderzoeken i s het denkbaar dat de ar cheologis c he verwa chting van
een gebied moet worden bijge steld, doordat deze bij nader inzien hoger
of lager i s. Het kan zijn dat voor die gebieden nieuwe bodemingrepen
worden va stge steld die niet zijn vrijge steld van ar cheologi s c h
onderzoek. De vraag of nieuw onderzoek nodig i s zal dan afhangen van
het eerder genomen sele ctiebe s luit. De aanpa s s ing van de kaart zal
e chter binnen de kader s blijven zoal s va stge steld in deze nota.
V ooral snog zal de beleid sadvie s kaart cir ca eens per vijf jaar worden
gea ctuali s eerd
aan
de
hand
van
de
onderzoeken
en
de
voort s chrijdende kenni s die al s gevolg daarvan i s opgedaan. Deze
a ctuali s atie zal door burgemee ster en wethouders worden uitgevoerd.
Zij zullen de raad in kenni s stellen over de doorgevoerde
aanpa s s ingen. Wanneer nieuwe inzi chten aanleiding geven om de in de
kaart va stgelegde kader s aan te pa s s en zal dit uiteraard eer st ter
be sluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
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De be staande onderzoek s adviezen in de kaart zullen worden aangepa s t
aan de hand van het s chema zoal s hieronder i s weergegeven:
Legenda-eenheid

Maatregel

Zone met een
va stge stelde hoge
ar cheologi s c he
waarde: be s c hermd

Geen bodemingrepen zonder
monumentenvergunning toege staan. Bij
Rijk smonumenten be s li st de mini ster van
O C &W

Zone met een
va stge stelde hoge
ar cheologi s c he
waarde: niet
be s c hermd

O nderzoek noodzakelijk al s de
oppervlakte
van het te ver storen gebied meer dan 3 0
m2
bedraagt en de diepte meer dan 3 0 cm

Zone met hoge
ar cheologi s c he
verwa chting

O nderzoek noodzakelijk al s de
oppervlakte
van het te ver storen gebied meer dan
2 0 0 m 2 bedraagt en de diepte meer dan
3 0 cm

Zone met
middelhoge
ar cheologi s c he
verwa chting

O nderzoek noodzakelijk al s de
oppervlakte
van het te ver storen gebied meer dan
5 0 0 m 2 bedraagt en de diepte meer dan
3 0 cm

Zone met lage
ar cheologi s c he
verwa chting

O nderzoek noodzakelijk al s oppervlakte
van
het te ver storen gebied meer dan 2.5 0 0
m2
bedraagt en de diepte meer dan 3 0 cm

Zone zonder
ar cheologi s c he
waarden

Vrij stelling voor archeologi s c h onderzoek
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4

Archeologie in de bestemmingsplannen
4.1
Wettelijke verplichting
O p grond van de W A M Z i s de gemeente verpli cht om bij het
va st stellen van be stemming splannen rekening te houden met
ar cheologie. Indien dit niet gebeurt kan de provinc ie ar cheologi s c he
attentiegebieden aanwijzen. In zo’n geval i s de gemeente verpli cht een
be stemming splan op te stellen dat rekening houdt met de in di e
gebieden be s c hreven ar cheologi s c he waarden. P aragraaf 1.1 en 1.2
gaan hier nader op in. De be stemming splannen zullen in de toekom s t
dan ook moeten worden aangepa st op ar cheologis c he ei s en.
4.2
Uitgangspunten bestemmingsplanvoorschriften
In hoofd stuk 2 wordt bepaald in welke gevallen ar cheologi s c h
onderzoek verpli cht i s. Om deze verpli chting te kunnen afdwingen, i s
de koppeling van het ar cheologiebeleid met het be stemming spla n
nodig. Op grond van hoofd stuk 2 geldt voortaan voor de diver s e
gebieden een ei s om ar cheologi s c h onderzoek te plegen bij
bodemver storingen dieper dan 3 0 c entimeter en op oppervlakten
groter dan re spe ctievelijk 3 0 m2, 2 0 0 m 2, 5 0 0 m2 en 2 5 0 0 m 2. Voor
deze ingrepen geldt dan een aanlegvergunning stel s el c.q. een
koppeling met de bouwvergunning. Aan het indienen van een
vergunningaanvraag wordt de ei s verbonden om eer st ar cheologi s c h
onderzoek te verri chten. Aan de vergunning zelf kunnen voor s chriften
worden verbonden die in het belang van het behoud van het
ar cheologi s c h erfgoed zijn.
4.3
Uitwerking standaardvoorschriften
A l s nadere uitwerking van de noodzakelijke inbedding van ar cheologi e
in be stemming splannen, zullen er in de be stemming splannen
voor s chriften moeten worden opgenomen die worden gekoppeld aan de
om s chreven gebieden. Ter uitwerking daarvan zijn in bijlage I I
s tandaardvoor s chriften opgenomen die onderdeel zullen gaan uitmaken
van de be stemming splannen. Uiteraard kan per be stemming splan
worden gevarieerd op deze standaard al s de situatie in het plangebied
daartoe
aanleiding
geeft,
zolang
de
uitvoering
van
het
ar cheologiebeleid daar maar mee wordt gediend.
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5

Draagvlak
5.1
Het verleden leeft
A l s wetens c hap i s ar cheologie al tamelijk oud en het onderwerp van
die wetens c hap i s zelf s het oud st denkbare, maar al s beleid s veld voor
gemeenten i s ar cheologie nieuw. Dat betekent dat tot nu toe sle cht s
mondje smaat aanda cht i s gegeven aan ar cheologie. O ok voor veel
inwoner s i s het gegeven dat we niet alleen boven de grond maar ook
onder de grond een hi stori s c h zeer rijke gemeente zijn nog geen
alle s overheer sende geda chte.
Dat er grote intere s s e i s voor de hi storie blijkt uit de enorme
belang stelling voor programma’s over ge s c hiedeni s, het suc c e s van de
C anon van Nederland, die in veel plaat s en inmiddel s navolging heeft
gekregen, maar ook het verzet tegen plannen waarbij hi stori s c he
waarden in het geding zijn. Dat alle s getuigt van een toegenomen
hi stori s ch be s ef.
5.2
Stappen naar een breder draagvlak
O m het draagvlak voor archeologie te vergroten zijn landelijk de
volgende stappen gezet:
1. M et leden van de Ar cheologie Werkgemeens c hap Nederland
( AW N), de groot ste organi s atie van amateur-ar cheologen in
N ederland) zullen ge sprekken worden gevoerd over de wijze
waarop hun betrokkenheid bij het ar cheologi s c he erfgoed op
gemeentelijk niveau ge stalte kan krijgen. Te denken valt aan de
volgende afspraken:
•
I eder ar cheologi s c h onderzoek moet plaat s vinden aan
de hand van een Programma van Ei s en ( Pv E). Dit i s
overigens wettelijk voorge s c hreven. Hiervoor za l
gebruik worden gemaakt van het standaard Pv E dat de
Rijk sdienst voor het Cultureel Erfgoed hanteert. Aa n
dit Pv E kunnen nadere ei s en worden toegevoegd al s
uitwerking van bijvoorbeeld het provinc iaal beleid. D e
gemeente zal daar verder al s wens of, zo mogelijk, al s
ei s aan kunnen toevoegen dat de uitvoerder van het
ar cheologi s c h onderzoek de amateur-ar cheologen v an
de AW N betrekt in de uitvoering, uiteraard binnen de
normen
van
de
Kwaliteit snorm
Nederland s e
Ar c heologie (K N A).
•
A m ateur-ar cheologen van AW N kunnen al s “oren en
ogen” van de regioar cheoloog fungeren en alle kenni s
die zij in het veld opdoen aan hem doorgeven.
•
Er kunnen af spraken gemaakt worden die het mogelijk
maken dat de AW N ar cheologi s c he vindplaat s en kan
onderzoeken die niet binnen het sele ctiebeleid pa s s e n
en
waarvoor
dus
geen
ar cheologi s c he
beheer smaatregel i s opgenomen. Een en ander zal
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nader
worden
uitgewerkt
in
overleg
met
de
regioar cheoloog
en
de
beleid s ambtenaar
c ultuurhi storie van de gemeente Renkum.
2. Waar dat mogelijk i s zal veel publi citeit worden gegeven aan en
voorli chting worden over archeologi s c h onderzoek om zo de
wetens c happelijke gegevens te vertalen voor de inwoner s van
het betrokken gebied. Geda cht kan worden aan samenwerking
met de Sti chting voor Heemkunde Renkum voor bijvoorbeeld
het verzorgen van lezingen.
3. Ar c heologie wordt waar mogelijk betrokken in het toeri sti s c hre creatieve beleid.
4. Gekeken kan worden of gemeenten proje cten kunnen opzetten
in het kader van erfgoededuc atie, daarbij gebruik makend van
de de s kundigheid van organi s atie s die zi ch hiermee bezig
houden.
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6

Financiële paragraaf
6.1
De verstoorder betaalt
A naloog aan de milieuwetgeving, waarin de vervuiler betaalt, i s het
uitgang spunt van het Verdrag van Malta dat de ver stoorder betaalt. Dit
principe i s overgenomen in de W A M Z. H et houdt in dat de
initiatiefnemer wiens initiatief leidt tot een bodemver storing waarvoor
een ar cheologi s c h onderzoek i s verei st, de daaraan verbonden koste n
moet betalen evenal s de kosten van eventueel noodzakelijk
vervolgonderzoek. Er zijn e chter situatie s denkbaar waarin de koste n
die met bijvoorbeeld een ar cheologi s c he opgraving gepaard gaan
redelijkerwijs niet meer voor rekening van de initiatiefnemer kunnen
komen. De wet geeft aan dat in dergelijke situatie s de gemeente een
s c hadevergoeding moet toekennen. Indien ook de gemeent e
redelijkerwijze niet kan opdraaien voor de kos ten zal in sommig e
gevallen een beroep gedaan kunnen worden op het rijk.
6.2
Risico’s planschade
Door ar cheologi s c he verpli chtingen –en dus beperkingen- op te
nemen, doet de vraag zi ch voor of dit tot mogelijke ri si c o’s voor
gemeenten zou kunnen leiden. Deze vraag hebben meer gemeenten
zi ch ge steld en dit i s nadrukkelijk aan de orde ges teld in 2 0 0 9 door de
gemeente
Steenwijkerland.
Deze
gemeente
constateerde
een
s trijdigheid tus s en de Wro en de W A M Z.
M et de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening
(Wro) i s de plans c haderegeling namelijk veranderd. In tegenstelling tot
de oude wet i s onder de Wro een binnenplans e ontheffing een
zelf standig s chadeveroorzakend be s luit in de zin van artikel 6.1 Wro.
O mdat het stellen van een nadere ei s ook een zelfstandig
s c hadeveroorzakend be sluit i s, geldt dit ook voor de nadere ei s om
ar cheologi s c h
onderzoek
te
laten
uitvoeren.
De
gemeent e
Steenwijkerland heeft dit op 1 3 maart 2 0 0 9 aanhangig gemaakt in een
brief aan de mini ster s van VR O M en O C &W het V N G. Steenwijkerland
had door Sti chting Advie sbureau Onroerende Zaken (S A O Z) laten
berekenen wat het financ iële ri si c o zou zijn als een beroep op het
plans c hadeartikel voor het ei s en van archeologis c h onderzoek tere cht
zou zijn en wa s tot de conclus ie gekomen dat dit ri si c o zodanig i s dat
het be stemming splan niet meer e conomi s c h uitvoerbaar zou zijn.
In antwoord op de brief van Steenwijkerland s telt de mini ster van
V R O M op 1 3 juni 2 0 0 9 in een brief, mede namens de mini ster van
O C &W, dat er naar haar mening weli swaar het nodige valt af te dingen
op het onderzoek van S A O Z maar dat wel gekeken moet worden naar
een mogelijke aanpa s s ing van artikel 6.1 Wro omdat een mogelijk
beroep op het plans c hadeartikel voor het ei s en van ar cheologi s c h
onderzoek door de wetgever niet i s voorzien en zeker niet i s bedoeld.
N avraag naar de stand van zaken over deze c a su s heeft uitgewezen
dat een wet swijziging van de Wro inderdaad in voorbereiding i s om dit –
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onbedoelde- ri si c o en deze strijdigheid met het V erdrag van M alta uit
de wetgeving te halen. Met de aanpa s s ing van de Wro wordt het ri si c o
op plans c hade claim s al s gevolg van het invoeren van ar cheologi s c he
ei s en in be stemming splannen voldoende ondervangen.
6.3
Excessieve kosten
Ar c heologie i s duur. Het i s arbeid sintensief pre ci s iewerk dat alleen
door hoogge s c hoolde mens en kan worden uitgevoerd. Door het pakket
van maatregelen zoal s dat in de voorgaande hoofd stukken i s
gepre s enteerd, i s getra cht een evenwi chtige mix te vinden tus s en de
uitgang spunten verantwoord en prakti s c h uitvoerbaar. Zo wordt alleen
ar cheologi s c h onderzoek gevraagd wanneer daar op grond van de
ar cheologi s c he verwa chting ook e cht aanleiding toe be staat en wordt
een initiatiefnemer zelfs vrijge steld van de onderzoek spli cht indien de
voorgenomen bodemver storing beneden een minimum aantal vierkant e
meter s plaat s vindt. Hiermee wordt voorkomen dat een enorme stroom
rapporten wordt veroorzaakt voor kleine bodemingrepen.
De rapporten die nu worden geëi st zijn dan ook e cht nodig en de
kosten die hiervoor door de initiatiefnemer moeten worden gemaakt,
kunnen aldus goed worden gemotiveerd. Met name wanneer dit –door
de initiatiefnemer betaalde- onderzoek leidt tot vervolgonderzoek en
de noodzaak tot opgraving, kan dat e chter leiden tot dermate hog e
kosten dat deze in redelijkheid niet meer volledig ten la ste van de
initiatiefnemer kunnen komen. Al s een initiatiefnemer voor de bouw
van een tweetal woningen bijvoorbeeld stuit op de re sten van een
c omplete nederzetting, staan de kosten van het vervolgonderzoek en
de eventuele opgraving niet meer in redelijke verhouding tot de koste n
voor de bouw van twee woningen. Dit ri si c o moet ingevolge de wet in
die situatie s dan deel s door de gemeente en –in uitzonderlijk e
s ituatie s - door het rijk met de initiatiefnemer worden gedeeld. Om in
deze gevallen een gemeentelijke bijdrage te kunnen geven conform de
wettelijke ei s zal nader worden onderzocht hoe de gemeente dit ri si c o
kan afdekken. Eventuele voor stellen hierover zullen in een later
s tadium aan de raad worden voorgelegd.
6.4
Gemeentelijke uitvoeringskosten
De gemeente Renkum ontvangt een beheer sla stenvergoeding ad €
1 0.4 6 6,0 0 ( stand volgens C B S 2 0 0 8) van de rijk soverheid om het
ar cheologiebeleid vorm te geven en uit te voeren. Dit geld i s
vooral snog voldoende om de benodigde uren (op ba s i s van
ervaring cijfer s voor Renkum geraamd op 9 0 uur per jaar) van de
regioar cheoloog van te kunnen betalen. Voorals nog be staat dan ook
geen aanleiding om maatregelen te treffen via bijvoorbeeld het innen
van extra lege s om de re sultaten van ar cheologi s che onderzoeken te
kunnen laten toet sen.
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BIJLAGE I Rapport archeologische ondergrenzen
Samenvatting en conc lusie
In september 2 0 0 7 i s de Monumentenwet gewijzigd door het van
kra cht worden van de Wet op de ar cheologi s c he monumentenzorg.
Gemeenten zijn nu primair verantwoordelijk voor een goede omgang
met het bodemar chief. Tevens zijn hierbij de uitgang spunten van het
V erdrag van Malta geïmplementeerd. Belangrijke pijler s zijn: bij
grondroerdende werkzaamheden moet rekening worden gehouden met
de (eventuele) aanwezigheid van ar cheologi s c he waarden; behoud van
ar cheologi s c he waarden staat voorop en de kost en voor eventueel
noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de bodemver stoorder.
In de gewijzigde wet i s bepaald dat bodemver storende ingrepen met
een omvang die kleiner i s dan 1 0 0 m2 zijn vrijges teld van
ar cheologi s c h onderzoek. Bij ingrepen die een grotere omvang hebben,
kan bij een aanvraag voor een bouw- of sloopvergunning
ar cheologi s c h onderzoek al s voorwaarde worden ge steld. In de wet i s
tevens de mogelijkheid opgenomen dat een gemeente, mit s
onderbouwd, in haar beleid vrijstelling sgrenzen kan va st stellen die
afwijken van deze 1 0 0 m 2-grens.
De gemeente Renkum werkt reed s enkele jaren aan een eigen
ar cheologiebeleid. Hiertoe i s o.a. in 2 0 0 4 de ar c heologi s c he
verwa chting per zone in beeld gebra cht en op grond daarvan een
ar cheologi s c he beleid s advie s kaart opge steld. De gemeente heeft er
nu voor gekozen om gedifferentieerde vrijstellings grenzen te hanteren,
zodat maatwerk kan worden geleverd. Dit rapport is een onderbouwing
van deze eigen vrijstelling sgrenzen. De differentiatie i s geënt op de te
a ctuali s eren ar cheologi s c he beleid s advie s kaart van de gemeente, die
gebieden met va stge stelde hoge ar cheologi s c he waarde, gebieden
met een hoge, middelhoge of lage ar cheologi s c he verwa chting en
gebieden zonder ar cheologi s c he waarde onder s c heidt.
H et hanteren van vrijstelling sgrenzen i s ingegeven door de opvatting
dat er bij archeologi s c h onderzoek in kleine gebiedje s sprake i s van
een ongunstige verhouding tus s en kosten en baten. De
wetens c happelijke re sultaten van het onderzoek zijn dan vaak te
beperkt in verhouding tot de te maken kosten, zowel in geld al s in
proc edure s en tijd sbe slag.
In dit rapport zijn kwantitatieve gegevens verzameld die bruikbaar zijn
bij het bepalen van ge s c hikte grenzen. O ok zijn archeologi s c h
inhoudelijke en e conomi s c h-maat s c happelijke criteria benoemd, die
van belang zijn bij het zoeken naar een jui ste balans. Per criterium i s
gekeken of er een kantelpunt i s aan te geven, d.w.z. waar een
kwantitatieve grens zou kunnen liggen. Vanuit de ver s chillende
criteria i s vervolgens een totaalafweging gemaakt en zijn

22

vrijstelling sgrenzen voor de ver s chillende ar cheologi s c he zone s
bepaald.

H et re sultaat i s dat de vrijstelling sgrens voor gebieden met een hoge,
middelmatige en lage ar cheologi s c he verwa chting van 1 0 0 m 2 i s
verhoogd naar 2 0 0, 5 0 0 re sp. 2.5 0 0 m 2. Voor de gebieden met
va stge stelde hoge ar cheologi s c h waarde i s er daarentegen voor
gekozen om de wettelijke vrijstelling sgrens van 1 0 0 m 2 naar beneden
toe bij te stellen tot 3 0 m2.
De vrijge stelde ver storing sdiepte i s voor alle zone s op 3 0 cm ge steld.
De gemeente Renkum ligt bijna volledig op de stuwwal, waar in de
laat ste millennia geen natuurlijke afzettingen hebben plaat sgevonden.
Dit betekent dat ar cheologi s c he re sten in veel gevallen al dire ct onder
de bouwvoor (= ploeglaag = 2 5 à 3 0 cm) kunnen worden verwa cht.
A l dus i s naar verwa chting een goede balans gevonden tus s en de
ar cheologi s c he erfgoedzorg en e conomi s c h-maats c happelijke
belangen. De beleid s advie s kaart en vrijstelling s grenzen zorgen ervoor
dat er in de komende jaren bij ar cheologi s c he onderzoek straje cten
reële, eenduidige en transparante voorwaarden kunnen worden
ge steld.
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BIJLAGE II Bestemmingsplanvoorschriften archeologie
De standaardvoor s chriften zijn hieronder uitgewerkt aan de hand van
de categorie- 3 gebieden: gebieden met een hoge verwa chting die niet
be s c hermd zijn of een al va stge stelde waarde kennen.

Begripsomschrijvingen
archeologische waarden:
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de kenni s en
s tudie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van mens elijke
aanwezigheid of a ctiviteit uit oude tijden (ar cheologi s c he reli cten).
erkend archeoloog
een door burgemee ster en wethouder s al s zodanig aangewezen
ar cheoloog die voldoet aan de door en kra chtens de Monumentenwet
ge stelde kwalifi catie s en ei s en (archeologi s c he de s kundige).

Wijze van meten
ondergrondse diepte
vanaf het aanliggende oor spronkelijke maaiveld tot aan het diep ste
punt in de ondergrond van de ingreep/bouwwerk, verti c aal gemeten;

Artikel X

Waarde – Archeologie Hoge verwachting

x.1
Bestemmingsomschrijving
De voor Waarde – Archeologie Hoge verwachting aangewezen gronden
zijn, behalve voor de andere daar voorkomende be stemming(en), mede
be stemd voor de be s c herming, veilig stelling en her stel van de op en in
deze gronden verwa chtte en reed s bekende hoge ar cheologi s c he
waarden.

x.2.1

a.

x.2
Bouwregels
bouwen ten behoeve van bestemming waarde-archeologie hoge verwachting
In afwijking van het bepaalde in de andere be stemmingen mogen
binnen deze be stemming uit sluitend bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, worden gebouwd ten behoeve van ar cheologi s c h onderzoek en
de be s c herming, de veilig stelling en het her stel van ar cheologi s c he
waarden.
x.2.2
bouwen ten behoeve van andere bestemmingen
Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van
andere voor deze gronden aangewezen be stemmingen, zijn op de in lid
x.2.1 bedoelde gronden sle cht s toelaatbaar, indien het betreft:
de bouw of een uitbreiding van een bouwwerk tot een oppervlakte van
maximaal 2 0 0 m²;
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b.

c.

d.

vervanging, vernieuwing of verandering van be staande bebouwing,
waarbij de oppervlakte (bovengrond s en/of ondergrond s) en de
s ituering gelijk blijft of kleiner wordt;
vervanging, vernieuwing of verandering van be staande bebouwing,
waarbij de oppervlakte (bovengrond s en/of ondergrond s) tot maximaal
2 0 0 m² wordt uitgebreid buiten de be staande situering dan wel waarbij
de situering tot maximaal 2 0 0 m² wordt veranderd;
de bouw of een uitbreiding van een bouwwerk met een oppervlakte van
meer dan 2 0 0 m² waarbij de bijbehorende grondwerkzaamheden
(graafwerk- en bouwwerkzaamheden) voor dat bouwwerk een
ondergrond se diepte hebben van maximaal 0,3 0 meter en waarbij geen
heiwerkzaamheden plaat svinden.
x.3
Ontheffing van de bouwregels
x.3.1
ontheffingen
Burgemee ster en wethouder s kunnen ontheffing verlenen van het
bepaalde in lid x.2.2 voor het bouwen overeenkom stig de andere
be stemmingen, indien op ba s i s van inge steld arc heologi s c h onderzoek
of op ba si s van een oordeel van een erkend arc heoloog, naar oordeel
van burgemee ster en wethouder s, geen ar c heologi s c he waarden
aanwezig zijn, dan wel dat geen onevenredige aanta sting plaat s vindt of
kan plaat s vinden van de ar cheologi s c he waarden van de gronden
waarop gebouwd gaat worden, dan wel dat de arc heologi s c he waarden
ander szins veilig worden ge steld.

a.

b.
c.
d.

x.3.2
afweging skader
Indien uit inge steld ar cheologi s c h onderzoek/rapport of naar oordeel
van een erkend ar cheoloog blijkt dat de ar cheologi s che waarden van de
gronden waarop gebouwd gaat worden zullen worden ver stoord, kunnen
burgemee ster en wethouder s één of meerdere van de volgend e
regel s/voorwaarden
verbinden
aan
de
bouwvergunning
/
omgeving s vergunning:
de verpli chting tot het treffen van (te chni s c he) maatregelen
waardoor de ar cheologi s c he waarden, ondank s het bouwen en/of
bijbehorende werkzaamheden, in de bodem kunnen worden behouden;
de verpli chting tot het doen van opgravingen;
de verpli chting de werken of werkzaamheden die leiden tot de
bodemver storing te laten begeleiden door een erkend ar cheoloog;
de verpli chting om na beëindiging van de werken en
werkzaamheden een ver slag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze
met de ar cheologi s c he waarden i s omgegaan.
x.3.3
uitzondering archeologi sch onderzoek
H et overleggen van een ar cheologi s c h onderzoek/rapport i s niet nodig
indien naar het oordeel van burgemee ster en wethouder s de
ar cheologi s c he waarden van de gronden in andere be s c hikbare
informatie afdoende i s va stge steld. Burgemee ster en wethouder s
kunnen daarbij e chter wel regel s/voorwaarden, al s bedoeld in lid x.3.2,
aan de bouwvergunning / omgeving s vergunning verbinden.

25

x.4
x.4.1

a.
b.

c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

a.

b.
c.

Aanlegvergunning
aanlegvergunningplicht andere bestemmingen
H et i s verboden om zonder of in afwijking van een s chriftelijke
vergunning van burgemee ster en wethouder s (aanlegvergunning), op
grond van de andere be stemmingen, de navolgende werken en/of
werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren indien deze een
oppervlakte betreffen van 1 0 0 m² of meer en een ondergrond s e diepte
hebben van meer dan 0,3 0 meter:
het afgraven van gronden, waaronder ook begrepen het verwijderen van
be staande funderingen;
het uitvoeren van grondbewerkingen, waaronder begrepen woelen,
mengen, diepploegen, egali s eren, aanleggen van drainage en ontginnen
van gronden;
het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijver s,
beken en andere wateren;
het verlagen van het grondwaterpeil;
het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of
rijwielpaden of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere
oppervlakteverhardingen;
het aanleggen van nieuwe en/of uitbreiden van be staande van
(ondergrond s e) transport-, energie- of tele c ommuni catieleidingen of
andere leidingen en de daarmee verband houdende constructie s,
installatie s of apparatuur;
het omzetten van gra sland in bouwland;
het aanbrengen van diepwortelende beplanting, zoal s bomen, bos en
boomgaarden, al smede het verwijderen van stobben;
het uitvoeren van hei- en/of boorwerkzaamheden en/of het indrijven
van s cherpe voorwerpen in de bodem;
alle overige werkzaamheden die de ar cheologis c he waarden van het
terrein kunnen aanta sten en die niet worden gerekend tot het normal e
gebruik.
x.4.2
uitzondering aanlegvergunningplicht
H et verbod, al s bedoeld in lid x.4.1, i s niet van toepa s s ing op werken of
werkzaamheden:
welke mogen worden uitgevoerd kra chtens een reed s verleend e
bouwvergunning,
aanlegvergunning,
omgeving s vergunning,
ontgronding s vergunning
of
bouwvergunning
dan
wel
omgeving s vergunning met ontheffing al s bedoeld in lid x.3. Een
aanlegvergunning i s dus niet nodig al s voor dezelfde werkzaamheden al
een ontheffing al s bedoeld in x.3 noodzakelijk i s;
welke reed s in uitvoering zijn op het tijd stip van inwerkingtreding van
het plan;
die behoren tot het normale onderhoud en beheer van gronden, met
inbegrip van het vervangen van ondergrond s e kabel s en leidingen
indien de ondergrond s diepte en situering niet wordt gewijzigd en met
inbegrip
van
onderhoud s en
vervangingswerkzaamheden
van
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d.

e.
x.4.3

a.

b.
c.

be staande be stratingen en beplantingen binnen be staande tra c é s van
kabel s en leidingen;
die betrekking hebben op het slopen van de fundering van een
bouwwerk indien naar oordeel van burgemee ster en wethouder s
va st staat dat het vervangende bouwwerk de arc heologi s c he waarden
van het gebied niet aanta st;
die ten dienste van ar cheologi s c h onderzoek worden uitgevoerd.
verlening
De aanlegvergunning, waarvoor het verbod van lid x.4.1 geldt, mag
alleen worden verleend indien door de uitvoering, op ba si s van
inge steld ar cheologi s c h onderzoek of op ba s i s van een oordeel van een
erkend ar cheoloog, naar oordeel van burgemee ster en wethouder s,
geen ar cheologi s c he waarden aanwezig zijn, dan wel dat geen
onevenredige aanta sting plaat s vindt of kan plaat s vinden van de
ar cheologi s c he waarden van de gronden waarop gebouwd gaat worden,
dan wel dat de ar cheologi s c he waarden ander szins veilig worden
ge steld. Teneinde dit te bereiken kunnen aan een aanlegvergunning in
ieder geval de volgende regel s/voorwaarden worden verbonden:
de verpli chting tot het treffen van (te chni s c he) maatregelen
waardoor de ar cheologi s c he waarden, ondank s het bouwen en/of
aanleggen, in de bodem kunnen worden behouden, zoal s alternatieven
voor heiwerk, het al dan niet bouwen van kelders en het aanbrengen
van een be s c hermende bodemlaag;
de verpli chting tot het doen van opgravingen;
de verpli chting de werken of werkzaamheden die leiden tot de
bodemver storing te laten begeleiden door een erkend ar cheoloog;
x.4.4
uitzondering archeologi sch onderzoek
H et overleggen van een ar cheologi s c h onderzoek/rapport i s niet nodig
indien naar het oordeel van burgemee ster en wethouder s de
ar cheologi s c he waarden van de gronden in andere be s c hikbare
informatie afdoende i s va stge steld. Burgemee ster en wethouder s
kunnen daarbij e chter wel regel s/voorwaarden, al s bedoeld in lid x.4.3,
aan de aanlegvergunning verbinden.

x.5

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemee ster en wethouder s zijn bevoegd met toepa s s ing van artikel
3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het be stemming splan te wijzigen
door:
a. de be stemming ‘Waarde - Ar cheologie Hoge verwa chting’ geheel of
gedeeltelijk te doen vervallen, indien op ba s i s van ar cheologi s c h
onderzoek of uit nader verkregen ar cheologi s c he kenni s blijkt dat:
1. de ar cheologi s c he waarden van de gronden niet meer
behoudenswaardig zijn of niet (meer) aanwezig zijn;
2. de wel aanwezige ar cheologi s c he waarden in voldoende mate zijn
veiligge steld;
b. de be stemming ‘Waarde - Ar cheologie Hoge verwa chting’ toe te kennen
aan gronden, grenzend aan deze be stemming, indien uit archeologi s c h
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c.

onderzoek of uit nader verkregen ar cheologi s c he kenni s blijkt dat de
begrenzing van deze be stemming, gelet op de ter plaat s e aanwezige
ar cheologi s c he waarden, aanpa s s ing behoeft;
de oppervlakte s en/of ondergrond s e diepte s al s genoemd in lid x.2 en
lid x.4 te veranderen en/of hier de sgewenst een extra aanduiding voor
op te nemen indien dat op ba si s van ar cheologi s c h onderzoek of van
nader verkregen ar cheologi s c he kenni s wenselijk is. Dit kan ook in
c ombinatie met het bepaalde in lid x.5 onder b.
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Bijlage III: Provinciaal beleidskader m.b.t. Renkum
ZUIDELIJKE VELUWEZOOM
Belvoir-identiteit sdrager s:
Strategi s c he
ligging;
rijke
bewoning sge s c hiedeni s -/parkland s c hap.
De Zuidelijke Veluwezoom i s in het verleden altijd een aantrekkelijke
ve stiging slo c atie gewee st vanwege de ligging op de overgang van de
hoge stuwwal naar de lager gelegen rivier (zgn. gradiëntzone) met een
afwi s s elend natuurlijk aanbod en een unieke strategi s c he positie.
Zuidelijke Veluwezoom: Renkum- Arnhem-Wolfheze
In deze mi croregio zijn dankzij de unieke ligging al s overgang szone
van hoge naar lage gronden diver se bewonings s poren aangetroffen,
waaronder
grafheuvel s
uit
het
Laat-N eolithi cum/Bronstijd,
nederzettingen uit allerlei perioden en diver se klooster- en
ka steelterreinen. Bijzondere vindplaat s en zijn oa. het 1 1 e eeuws e
verdwenen dorp Oud-Wolfheze, de middeleeuwse ringwalbur cht ‘de
Duno’ bij ka steel Doorwerth en de ve sting stad Arnhem.
Kenmerk van deze mi croregio: Een gradiëntenland s c hap met
bewoning s - sporen in een onge s c honden omgeving.
C riteria s c ore: hoog op 1, 3, 4, 5, 6, 7
C riteria:
1.
gemeenteover stijgend
2.
gaafheid
3.
zeldzaamheid
4.
verwa chting swaarde
5.
zi chtbaarheid
6.
ens emblewaarde
7.
P R -waarde
Regime: Gelder se Parel s.
Deze gebieden zijn bepalend voor de provinci ale cultuurhi stori s c he
identiteit en repre s entatief daarvoor. Daarom zijn zij van provincia a l
belang en wil Gelderland hier ambitie s formuleren en reali s eren.
Inzet
V oor de Gelder se parel s heeft de provincie de volgende ambitie s:
1.
O nderzoek
Borgen van verantwoord archeologi s c h onderzoek. Hiervoor wil
Gelderland de volgende a ctiviteiten ontplooien:
• P er parelgebied een onderzoek sregime op stellen waarin staat welk e
belangrijke ar cheologi s c he vragen beantwoord moeten worden bij
onderzoeken. Ba si s voor de agenda i s de synthe s e van be s c hikbaar
onderzoek. Deze agenda stelt Gelderland op in samenwerking met
onder andere regioar cheologen en gemeentear cheologen.
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• De onderzoek s vragen opnemen in een Programma van Ei s en ( Pv E)
voor archeologi s c h onderzoek voor elk parelgebied. In het Pv E kunnen
naa st de onderzoek s vragen ook ei s en aan de methoden en te chnieken
voor het veldwerk worden opgenomen, en ri chtlijnen voor behoud in
s itu. De ontwikkeling hiervan ook weer in sa menwerking met onder
andere regioar cheologen en gemeentear cheologen.
• Zorgen voor een goede verankering van de onderzoek s ei s en en
randvoorwaarden in gemeentelijke be stemming splannen. Dit geldt
vooral voor (delen van) de parelgebieden waar de komende vier jaar
een for se ruimtelijke dynamiek te verwa chten i s. H ier i s een proa ctie v e
aanpak het mee st effe ctief. Gelderland zal in elk jaarprogramma een
aantal gemeenten opnemen waarmee zij het ge sp rek wil aangaan en tot
afspraken wil komen.
2.
Behoud door ontwikkeling
Gelderland stimuleert Behoud door ontwikkeling zodat ar cheologi e
bijdraagt aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit in Gelderland.
Dus
ar cheologie
al s
mede
structurerend
ontwerpprincipe
bij
planvorming. Gelderland zal gemeenten, waters c happen en anderen
uitnodigen enkele voorbeeldproje cten samen uit te voeren, en daarna
breed be s c hikbaar te stellen.
O ok stimuleert de provincie de ontwikkeling van een digitale toolkit
“Plannen met Ar cheologie” voor en lief st s amen met Gelder s e
gemeenten en water s chappen. Dit i s een breed informatiepakket om
qua inhoud en proc e s tot goede ar cheologi s che afwegingen en
planvorming te komen.
3.
Be s c herming
De komende vier jaar onderzoekt Gelderland of aanvullend e
be s c herming van ar cheologi s c he site s nodig i s. Door bijvoorbeeld
binnen de parelgebieden provinc iale ar cheologi s c he monumenten aan
te wijzen met een daarbij pa s s end be s c herming sregime. Dit kunnen
deel s terreinen zijn die op de Ar cheologi s c he M onumenten Kaart van
de Rijk sdienst voor Cultureel Erfgoed staan en die op dit moment geen
rijk sbe s c herming genieten ( A M K -terreinen).
Daarnaa st neemt de provincie de parelgebieden met bijbehorend
regime op in de provinc iale, strategi s c he beleid s plannen en stimuleert
dat ar cheologi s c he kwaliteiten een plaat s krijgt in gemeentelijke
beeldkwaliteit splannen en structuurvi sie s en de gebied splannen van
de water s chappen.
H oe wil Gelderland haar inzet reali s eren?
Gelderland wil via een gefa s eerde aanpak met de gemeenten in de
parelgebieden tot programmati s c he s amenwerking en pakketaf spraken
komen. Dit op ba si s van gedeeld commitment en maatwerk. In de
beleid speriode 2 0 0 9 - 2 0 1 2 wil ze jaarlijk s voor enkele parelgebieden
een gezamenlijk programma/ convenant maken waarin ieder s inzet
va stgelegd wordt. In deze pakketafspraken wil Gelderland lief st ook
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andere ambitie s en middelen opnemen op het vlak van ar cheologie. T e
denken
valt
aan
de
reali s atie
van
de
ar cheologi s c he
uitvoering sproje cten al s de Romeins e Lime s en af spraken op het
gebied van regioar cheologie. De afspraken en daarvoor benodigd e
middelen die voor rekening komen van de provinc ie worden opgenomen
in de cultuurhi stori s c he jaarprogramma’s van Belvoir- 3.
C onform de gedrag slijn Wro, uitge sproken door Provinc iale Staten in
februari 2 0 0 7, stelt Gelderland zi ch terughoudend op al s het gaat om
ar cheologi s c h waardevolle gebieden binnen de bebouwde kom van
gemeenten. Dit i s in principe het domein van de gemeenten.
Gezien de ver s chillende stadia van beleid s ontwikkeling waarin de
Gelder se gemeenten op dit moment verkeren - niet vreemd gezien de
re cente wet swijzigingen en nieuwe taken - maakt Gelderland
pakketafspraken die inspelen op ieder s a ctuele s ituatie.
V oor die delen van parelgebieden waar gemeenten al het initiatief
hebben genomen tot verantwoorde be s c herming en behoud van
ar cheologi s c he waarden en hiervoor re cent een beleid sregime hebben
va stge steld, sluit Gelderland in de komende vier jaar daarbij aan.
Gelderland gaat met deze gemeenten in overleg om te bezien hoe het
provinc iale
onderzoek s en
be s c herming sregime
kan
worden
vervlochten in het gemeentelijk beleid in de volgende beleid speriode dus na 2 0 1 2 - of zoveel eerder al s haalbaar. Indien afstemming
haalbaar i s in de periode tot 2 0 1 2 worden afspraken over be s c herming
en onderzoek opgenomen in de programmati s c he afspraken.
V oor die delen van de parelgebieden waar gemeenten nog bezig zijn
met ontwikkeling van hun beleid of daarmee nog niet ge start zijn, stemt
Gelderland a ctief af en vervle cht waar mogelijk de provinciale ambiti e s
in de nog va st te stellen gemeentelijke regime s. Ze geeft de komend e
periode prioriteit aan het ontwikkelen van een gezamenlijk programma
met deze groep gemeenten.
Gelderland brengt in het kader van de planadvi s ering binnen de
parelgebieden haar ar cheologi s c he
kenni s in. Zij consulteert de
gemeenten periodiek over de praktijk van het arc heologi s c h onderzoe k
en de planvorming.
Indien
Gelderland
constateert dat
–
ondank s
de ingezett e
s amenwerking en planadvi s ering - provinc iale arc heologi s c he waarden
in de parelgebieden onher stelbaar aangeta st of voorgoed verloren
dreigen te gaan, dient zij volgens de Wro een zienswijze in en geeft in
het uiter ste geval een rea ctieve aanwijzing. Hiertoe neemt de provinc i e
de eventuele toepa s s ing van deze instrumenten voor archeologie op in
de Wro-agenda.
Indien zij constateert dat de provinc iale ar cheologi s c he waarden in de
parelgebieden
structureel
niet
geborgd
worden
en
daarme e
onher stelbaar aangeta st of voorgoed verloren dreigen te gaan,
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overweegt zij deze gebieden of delen daarvan aan te wijzen a l s
attentiegebieden op grond van de Monumentenwet. In dat geval dienen
de betreffende gemeenten binnen een door de provinc ie va st te stellen
termijn de be staande en nieuwe be stemming spl annen voor dat gebied
ar cheologieproof te maken en het provinciaal belang daarin op te
nemen.
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