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Inleiding 
Voor het vaststellen van de beleidsnota archeologie hebben wij nog een aantal vragen.  
 
Vraag 1 
In het stuk over de regels wordt bij de waarden 1 t/m 5 gesproken over 30cm onder het ‘maaiveld’. Bij de waarde 6 staat geen 
maaiveld maar ‘waterbodem’. Kunt u dit nader toelichten? 
 
Antwoord 
Een groot deel van het gemeentelijke grondgebied wordt gevormd door het IJmeer en het Gooimeer. Aangezien deze 
gebieden het grootste deel van het laat pleistoceen en holoceen onderdeel zijn geweest van het vasteland, kunnen er 
vergelijkbare archeologische resten worden verwacht als in het overige deel van de gemeente. Mogelijk zijn er nog resten van 
onbekende verdronken dorpen aanwezig. Voor deze gebieden geldt de Waarde-Archeologie 6 en wordt er gemeten vanaf de 
waterbodem. 
 
Vraag 2 
De waarde archeologie 1 lijkt het meest gewichtig.  
Weegt dit bij de beoordeling van een vergunning aanvraag even zwaar als een ‘aardkundig monument’?  
 
Antwoord 
Aardkundige waarden zijn onderdelen in het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. 
Denk aan landvormen, zoals een strandwal, een stuwwal of een (oude loop van een) rivier of kreek. Het kan ook gaan om 
bijzondere afzettingen (bodemlagen), die ons iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis, zoals een veenpakket (met 
plantenresten uit het verleden) of een oude bodem, zoals een podzol.  
 
De wijze waarop archeologische  resten in de bodem worden beschermd wordt geregeld met het voorliggende 
paraplubestemmingsplan Archeologie. Het paraplubestemmingsplan heeft geen betrekking op de bescherming van 
aardkundige waarden. De wijze waarop deze waarden beschermd worden is vastgelegd in de provinciale regelgeving (de 
omgevingsverordening, zie onder vraag 3).  
 
Vraag 3 
Op blz. 35 van de beleidsnota staat dat de gemeente Gooise Meren géén wettelijk beschermde archeologische monumenten 
heeft. Op blz. 45 staat dat het Naardermeer is aangewezen als ‘aardkundig monument’. Kunt u mij het verschil uitleggen 
tussen een archeologisch monument en aardkundig monument?   
 
Antwoord 
 
Er is een verschil tussen archeologische waarden en aardkundige waarden die  beschermd worden. 
 
Aardkundige waarden  
Elementen als stuwwallen, duinen, meren en rivieren laten zien hoe een gebied is ontstaan. Deze elementen in het landschap 
vormen het aardkundig erfgoed. De provincie heeft zestien aardkundige monumenten aangewezen vanwege de unieke en 
best bewaarde aardkundige waarden. Tot november 2020 werden deze gebieden aangeduid als aardkundige monumenten. 
Deze monumenten zijn nu, afhankelijk van hun locatie, opgegaan in het Bijzonder Provinciale Landschap of het 
Natuurnetwerk Nederland. De waarden worden beschermd via de regels voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het 
Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Deze regels staan in afdeling 6.4 op bladzijde 35 en 36 van de provinciale 
Omgevingsverordening (OV NH2020). De gemeenten moeten deze regels verwerken in hun nieuwe bestemmingsplannen 
(omgevingsplannen) en zijn verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan.  
 
Op de website van de provincie Noord-Holland is meer informatie te vinden over aardkundige monumenten 
(https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Water_Bodem/Aardkundig_erfgoed) 
 
Archeologisch monument 
In artikel 1.1. van de Erfgoedwet is de volgende definitie opgenomen voor het begrip ‘archeologisch monument’: terrein dat  
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deel uitmaakt van cultureel erfgoed vanwege de daar aanwezige overblijfselen, voorwerpen of andere sporen van menselijke 
aanwezigheid in het verleden, met inbegrip van die overblijfselen, voorwerpen en sporen.  
Bij archeologische monumenten gaat het dus om sporen van menselijke aanwezigheid, terwijl het bij aardkundige waarden 
gaat om onderdelen in het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van een gebied.  
 
 


