Amendement
Onderwerp amendement:
Vergaderdatum:

Regime waarde archeologie 6: verkleinen opp. naar 1000 m2 t.b.v. betere bescherming en
veiligstelling archeologische waarden waterbodems (mogelijk verdronken dorpen)
9 november 2022

Agendapunt (nr en naam):

A22-85

Paraplubestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleid

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Regels Paraplubestemmingsplan Archeologie Gooise Meren.
8.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende
regels:
a. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende
bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de
betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend
worden gebouwd, indien het een bouwplan betreft met een
oppervlakte van maximaal 2.500 m² en een verstoringsdiepte
van maximaal 30 cm onder de waterbodem;
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8.4.2 Uitzondering op het uitvoeringsverbod
Het verbod van artikel 8 lid 4.1 is niet van toepassing, indien de
werken en werkzaamheden:
a. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 2.500 m² of niet
dieper dan 30 cm onder de waterbodem plaatsvinden;
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Waarde – Archeologie 6; regime 2.500 m² • Waterbodems. 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 9
verdronken dorpen aanwezig. Van een aantal plaatsen is bekend
dat ze zijn verdronken, namelijk Oud Naarden en delen van
Muiderberg. Er zijn meldingen vanaf de 16de eeuw dat bij laag
water de resten van Oud Naarden te zien waren Waarschijnlijk is
ook Muiden op een zeker moment naar het zuiden verplaatst.
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5.4 Wijze van bestemmen
Bestemming Oppervlakte (m²) Diepte (cm onder maaiveld/
waterbodem)
Waarde Archeologie 6
2.500
30
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Toelichting
Overwegende dat:
1.

n de beantwoording van de technische vragen hierover gesteld, het volgende werd aangegeven:
Archeologische resten onder water beslaan een kleinere oppervlakte dan het regime en er is een risico dat deze verdwijnen
of dat ze worden aangetroffen als toevalsvondst. Het is goed mogelijk dat naar aanleiding van dergelijk onderzoek,
toevalsvondsten en regulier onderzoek blijkt dat het zinvol is om het regime te zijner tijd aan te passen.

2.

Het een betere oplossing is om niet te wachten met aanpassing wanneer historische resten verloren zijn gegaan maar dit te
voorkomen en aldus aan te passen voor het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan.

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Willem de Jonge-D66; Rolien Bekkema-PvdA; Bas Veerman-CDA

