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Inleiding:

Op basis van de evaluatie van het archeologisch beleid heeft de gemeenteraad vorig jaar de geactualiseerde

Archeologische waarden- en verwachtingenkaart20tT met bijbehorende bijlagen vastgesteld. Met het

paraplubestemmingsplan Archeologie wordt uitvoering gegeven aan het archeologiebeleid van de gemeente

Culemborg. Het paraplubestemmingsplan biedt bescherming aan de verwachte archeologische waarden van het

grondgebied van Culemborg. Het bestemmingsplan geeft aan wanneer archeologisch onderzoek nodig is, in het geval

ergens gebouwd (of gesloopt) gaat worden of de grond anderszins verstoord wordt.

Argumenten:

Het archeologiebeleid moet worden verankerd in bestemmingsplannen. Het overgangsrecht van de Erfgoedwet (art.

9.3) bevat namelijk de verplichting om bij de vaststelling van een bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het

plan begrepen grond, rekening te houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische

monumenten. ln de bestemmingsplannen van de gemeente Culemborg is archeologie algeregeld. Deze

bestemmingsplannen zijn echter van vóór het voornoemde raadsbesluit in het kader van het geactualiseerde

archeologie beleid en de daarbij behorende archeologische beleidskaart. Door het opstellen van een zogenaamd

paraplubestemmingsplan voor archeologie wordt in alle bestemmingsplannen het nieuwe archeologiebeleid

gestandaa rdiseerd opgenomen.

Bovenstaande heeft er toe geleid dat het ontwerp paraplubestemmingsplan Archeologie van 12 september tot en met

23 oktober 2019 ter inzage heeft gelegen.

Kanttekeningen:

Tegen het ontwerp paraplubestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.



Kosten, Baten, Dekking:

Er zijn geen financiële gevolgen.

Personele en/of Juridische ggvolgen:

Het Paraplubestemmingsplan (ook wel facetbestemm¡ngsplan) is een partiële herziening voor een bepaald onderdeel,
in dit geval archeologie. Het plangebied omvat het gehele grondgebied van de gemeente Culemborg, met u¡tzondering
van de gebieden waarvoor een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is. De Archeologische regelíng wordt in dat
betreffende bestemmingsplan opgenomen.
Tegen uw vaststellingsbesluit staat beroep open bij de Afdelíng bestuursrechtspraak van de Raad van State voor een
belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet ín staat was een zienswijze in te díenen bij uw
gemeenteraad. Het paraplubestemmingsplan treedt in werking en wordt onherroepelijk daags na de beroepstermijn
van zes weken, wanneer geen beroep is ingediend.

Communicatie en Burgerparticipatie:

Het ontwerp paraplubestemmingsplan Archeologíe heeft conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegen voor een termijn van zes weken.
Ook is historische genootschap AWK Voet van Oudheusden ge'informeerd. Deze genootschap is nauw betrokken
geweest bij de actualisatie van het Archeologisch beleid van de gemeente Culemborg.

Bijlagen:

Paraplubestemmingsplan Archeologie: Regels/Toelichting /Verbeeldin g (L9a5268/27272-2IZ7g-Zt274l

Bijlagen behorende bij het paraplubestemmingsplan Archeologie (1945268 /2L279-2L28O-2L28L-ZL29Z-ZL2ï3
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Raadsbesluit

Registratienummer: GEM - L945268/67 4

De gemeenteraad van Culemborg besluit;

- Het paraplubestemmingsplan Archeologie, met het identificatienummer

NL.lMRO.02l6.BPArcheologie-VG01 ongewijzigd vast te stellen;

- Geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te

stellen.

Aldus besloten in de vergadering van de Raad,

Gehouden op 19 december 2019.

De griffier De voorzitter

J-¿
Ø u
C.L.l. van -van Schaik G. Grootheest
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