
Raadsvoorstel
15int00028

Datum raadsvergadering : 5 maart 2015
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Onderwerp : Vaststellen archeologische waardenkaart, cultuurhistorische waardenkaart en 
erfgoedverordening

Voorgestelde beslissing:

1. De “Archeologische inventarisatie, waarden-, verwachtingen-, en maatregelenkaart (versie 2.3, d.d. 28 maart 
2014/ 16 april 2014)” gewijzigd vaststellen (zoals beschreven in de inspraaknota);

2. De “Cultuurhistorische waardenkaart (versie 2.2, d.d. 28 maart 2014/ 16 april 2014)” vaststellen;
3. De “Erfgoedverordening 2014” gewijzigd vaststellen (zoals beschreven in de inspraaknota).

Aanleiding
De afgelopen jaren zijn de thema’s archeologie en cultuurhistorie steeds belangrijker geworden en verankerd 
in wetgeving. Zo bestaat nu voor onze gemeente de verplichting om aanwezige archeologische en 
cultuurhistorische waarden te beschermen. Niet alleen in nieuwe bestemmingsplannen, maar bijvoorbeeld 
ook bij bouwplannen, bij bodemwerkzaamheden en gemeentelijke monumenten. 

Een en ander is gebaseerd op het Verdrag van Malta. Daarvoor is een archeologische en cultuurhistorische 
inventarisatie van het gehele grondgebied van de gemeente Oude IJsselstreek uitgevoerd. Aansluitend is 
deze inventarisatie vertaald in een archeologische waarden- en verwachtingenkaart en een daarop 
gebaseerde archeologische maatregelenkaart, alsook in een cultuurhistorische waardenkaart. Om de in 
deze kaarten opgenomen waarden en verwachtingen te kunnen beschermen en de maatregelen te 
effectueren is ook een erfgoedverordening opgesteld. 

Bij dit voorstel is ook een kort memo bijgevoegd, waarin wordt ingegaan op de vraag wat een 
“archeologische waardenkaart”, een “cultuurhistorische waardenkaart” en een “erfgoedverordening” precies 
is en waarom het belangrijk is deze vast te stellen. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 Bij ruimtelijke plannen en bij grondwerkzaamheden worden de archeologische en cultuurhistorische 

belangen gewaarborgd;
 De erfgoedverordening vervangt de monumentenverordening die slechts een klein deel van ons 

cultureel erfgoed beschermt en gaat een actueel toetsingskader vormen voor aanvragen die het 
cultureel erfgoed in de gemeente Oude IJsselstreek betreffen en kunnen aantasten.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Er ontstaat een actueel toetsingskader voor aanvragen (zoals herzieningen van 
bestemmingsplannen) die het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente betreffen;

1.2 Er wordt invulling gegeven aan Europese- en landelijke wetgeving (Verdrag van Malta);

1.3 Ons archeologisch- en cultuurhistorisch erfgoed wordt accuraat beschermd;
Bij het opstellen van de documenten en de daarmee samenhangende normen vanaf wanneer 
archeologisch onderzoek moet worden geëist, hebben we getracht een zo compleet mogelijke 
afweging te maken van enerzijds sectorale archeologische belangen en anderzijds de meer bredere 
maatschappelijke belangen. We hebben als gemeente immers een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Daarbij zijn zaken als het verminderen van de regeldrift, het geven van meer 
ruimte aan de landbouw, het kostenaspect, beleid van andere gemeenten, etc. meegewogen.

1.4 LTO Noord (Land en Tuinbouworganisatie Noord Nederland) heeft positief advies uitgebracht.
Zie de inspraaknota.



Kanttekeningen

a. In vooroverleg zijn de LTO Noord, de omgevingsdienst Achterhoek (regionaal archeoloog) en de 
commissie cultuurhistorisch erfgoed gevraagd hun reactie op de stukken te geven. De laatste twee 
partijen hebben op een aantal punten opmerkingen gemaakt. Enerzijds wat tekstuele opmerkingen, 
maar ook het verzoek om toch bij een lage verwachtingswaarde archeologisch vooronderzoek te 
eisen (hiervoor een norm van 5.000 m2 invoeren). Deze norm is namelijk ook opgenomen in het 
door de Achterhoekse gemeenten vastgestelde regionaal afwegingskader voor archeologiebeleid. 
Het  college heeft op 28 oktober 2014 besloten om de documenten (ongewijzigd) vrij te geven voor 
inspraak. De documenten zijn vervolgens vanaf 20 november 2014 gedurende 6 weken ter inzage 
gelegd. Hierop heeft het monumentenplatform Oude IJsselstreek op 21 december 2014 een reactie 
ingediend. In haar reactie verwijst ze naar het eerder door de regioarcheoloog uitgebrachte advies, 
en daarmee ook het advies van de commissie cultuurhistorisch erfgoed. 

De inspraakreacties, en onze gemeentelijke reactie hierop, zijn opgenomen in de inspraaknota. 
Hiertoe wordt verwezen.

b. Het rekening houden met cultuurhistorische en archeologische belangen kan door sommigen als 
vertragend/ remmend bij ruimtelijke ontwikkelingen worden ervaren, hoewel dit zeker niet het geval 
hoeft te zijn, vooral als er in een vroegtijdig stadium rekening mee wordt gehouden in de 
planvorming.

Uitvoering

Planning
Vaststelling gemeenteraad vooralsnog gepland op d.d. 5 maart 2015. Na vaststelling zal de archeologische 
waardenkaart tekstueel worden gewijzigd, met de wijzigingen zoals beschreven in de inspraaknota.

Bijlagen
Bijlage 1: “Archeologische inventarisatie, waarden-, verwachtingen-, en maatregelenkaart (versie 2.3, 

d.d. 28 maart 2014/ 16 april 2014)”
Bijlage 2: “Cultuurhistorische waardenkaart (versie 2.2, d.d. 28 maart 2014/ 16 april 2014)”
Bijlage 3: “Erfgoedverordening” 2014
Bijlage 4: Memo ‘Wat zijn de archeologische waardenkaart, de cultuurhistorische waardenkaart en de 

erfgoedverordening nu precies?
Bijlage 5: Inspraaknota
Bijlage 6: Memo: ‘Een lage archeologische verwachtingswaarde, waarom geen onderzoeksplicht 

instellen?’ d.d. 26 mei 2014  Bijlage bij de inspraaknota (5).

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga J.P.M. Alberse
secretaris burgemeester
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