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Inleiding 
Naar aanleiding van de politieke avond m.b.t. de paraplubestemming Archeologie is een vraag onbeantwoord gebleven. 
 
 
Vraag 1 
In de beleidsnota wordt aangegeven dat de opsporingsmethoden niet altijd optimaal passen bij de verwachte vindplaatsen. 
Het advies is dan ook om bij grotere projecten het hele plangebied te (laten) onderzoeken door een deskundige in plaats van 
klein deel. Te kleine onderzoeken leveren bovendien te weinig kenniswinst op.  
 
Wordt het advies zoals verwoord in de nota overgenomen? 
 
Antwoord 
NMF concludeert in het rapport (par. 4.5) dat de gemeentelijke praktijk in het algemeen goed verloopt. Toch is er ruimte voor 
verbetering. Het is beter om een groter gebied in één keer te onderzoeken, dan steeds losse onderzoeken te verrichten. Bij 
gebieden die wij als gemeente zelf ontwikkelen hebben we meer invloed op de wijze waarop onderzoek wordt uitgevoerd dan 
bij projecten die door derden ontwikkeld worden. Om te garanderen dat er op een zorgvuldige wijze wordt omgegaan met 
archeologie is juist dit paraplubestemmingsplan opgesteld. Daarnaast is het nu al de praktijk dat bij het opstellen van 
bestemmingsplannen rekening wordt gehouden met het onderdeel archeologie. Waar mogelijk wordt dus rekening 
gehouden met archeologie; in die zin onderschrijven wij het advies van NMF. 
 
Vraag 2 
Het doen van een toevalsvondst na vergunningverlening, soms veroorzaakt door te ruime vrijstellingseisen, kan leiden tot 
juridische bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de kosten van verder onderzoek 
na een dergelijke vondst. Tot op heden zijn geen toevalsvondsten gemeld, wellicht doordat deze niet als zodanig zijn 
herkend.  
Toch is het doen van deze vondsten niet ondenkbaar.  
 
Wat stelt de gemeente in het werk om toevalsvondsten te voorkomen? 
 
 
Antwoord 
Een toevalsvondst wordt gedaan in een gebied waar geen archeologische onderzoeksplicht (meer) geldt. Dat is in de 
volgende situaties het geval : 
• bij bodemingrepen in een gebied waar archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er geen waardevolle 

(‘behoudenswaardige’) archeologische vindplaatsen voorkomen (of te verwachten zijn) en de gemeente besloten 
heeft dat vervolgonderzoek niet nodig is, 

• bij bodemingrepen in een gebied dat in het bestemmingsplan geen dubbelbestemming archeologie heeft, waardoor 
archeologisch onderzoek niet verplicht is, 

• bij bodemingrepen in een gebied dat in het bestemmingsplan wel een dubbelbestemming archeologie heeft, maar 
die door hun omvang of diepte vrijgesteld zijn van de archeologische onderzoeksplicht.  

 
Door het vaststellen van het archeologiebeleid en het paraplubestemmingsplan wordt beoogd om aanwezige archeologische 
waarden te beschermen. Wij kunnen echter niet voorkomen dat er in een gebied dat is vrijgesteld toch een vondst wordt 
gedaan.  Vooral geïsoleerd voorkomende vondsten met een kleine afmeting, zoals aardewerk,  hebben een kleine trefkans en 
kunnen bij inventariserend veldonderzoek gemist worden. 


