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Parapluplan Archeologie (vaststel li ng)

Voorste l:
I Het Parapluplan Archeologie met identificatienummer NL.lMRO.0484.archeologie-V401 vast

te stellen;

2 De analoog afgeleide verbeelding van het Parapluplan Archeologie vast te stellen;

3 Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kerngegevens

Publiekssamenvatting

Archeologische sporen zijn van belang omdat ze ons wat kunnen vertellen over de

aanwezigheid van mensen in het verleden. Archeologie is maar zelden duidelijk zichtbaar.

Meestal zitten de sporen verborgen in de ondergrond. Soms is het vrij aannemelijk waar ze

kunnen worden aangetroffen, maar meestal kan het slechts gaan om beargumenteerde

verwachtingen. Door het onderwerp archeologie zo vroeg mogelijk bij de vorming van

ruimtelijke plannen te betrekken wordt voorkomen dat sporen onnodig verdwijnen of dat er op

te uitgebreide schaal archeologische opgravingen moeten plaatsvinden. Met het Parapluplan

Archeologie vindt er een afgewogen juridische verankering plaats van de archeologische

verwachtingen binnen de ruimtelijke ordening. Het plan is ook het resultaat van een actualisatie

en harmonisatie van het beleid van de afzonderlijke gemeenten van voor de herindeling in

201 4.

lnleiding/aanleiding

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude beschikten over archeologische waarden- en

beleidskaarten, maar de gemeente Boskoop niet. Die lacune wordt met dit parapluplan

opgevuld.

Archeologische verwachtingen hebben af en toe bijstelling nodig. Nieuwe informatie en nieuwe

inzichten op bestaande gegevens kunnen immers aanleiding geven verwachtingen te herzien.

Ook is er behoefte om de geactualiseerde waarden en verwachtingen in een beter juridisch

kader te gieten. Daarmee wordt bereikt dat gronden waarvoor eenzelfde archeologische

verwachting geldt, op een meer eenduidige manier worden benaderd. Een
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paraplubestemm¡ngsplan is daarvoor een geëigend instrument. Het plan anticipeert ook op de

inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Archeologische sporen geven inzicht in het bestaan van vorige generaties. Het kan gaan om

grotere gebieden, maar ook voor een enkele perceel. Daarmee levert de archeologie een

bijdrage aan het kaart brengen van de geschiedenis en de bijzondere kenmerken (identiteit) van

een gebied.

Het kenmerk van archeologie is dat het meestal op het eerste oog niet zichtbaar is. De resten

van bewoning zitten in de ondergrond. Oppervlakten en diepten waarin die sporen worden

aangetroffen kunnen behoorlijk verschillen. Juist door die onzichtbaarheid wordt archeologie

nog wel eens over het hoofd gezien bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Dat kan zorgen

voor vernieling van waardevolle sporen of onaangename vertraging in het proces van

planvorming.

Dit Parapluplan Archeologie biedt een zo compleet mogelijk inzicht in de verwachtingen die er

zijn voor gebieden en de manier waarop die verwachtingen kunnen worden verweven in

beoogde ontwikkelingen. Er zijn daarbij twee hoofddoelstellingen: 'l) zorgvuldige omgang met

verwachtingen en sporen, 2) onderzoek op maat. Dit laatste betekent dat niet meer wordt

onderzocht dan strikt noodzakelijk is.

Kader

. Wet ruimtelijke ordening

. Besluit ruimtelijke ordening

. Erfgoedwet

. Beleidsbrief Cultureel Erfgoed

Argumenten

Wet- en regelgeving schrijven voor om in bestemmingsplannen te verantwoorden op welke

wijze rekening wordt gehouden met aanwezige of te verwachten cultuurhistorische waarden en

archeologie. Een instrument om aan die opdracht inhoud te geven is archeologiebeleid. Dat

beleid kan vorm krijgen in een beleidsnota, een verordening of een bestemmingsplan. Als de

gemeenteraad een beleidsnota vaststelt ontbreekt echter een goede juridische basis waarmee

met kracht kan worden bereikt dat archeologie vroegtijdig bij de vorming van ruimtelijke
plannen wordt betrokken. Met archeologiebepalingen die worden toegevoegd aan de

erfgoedverordening, is de juridische borging wel sterker, maar het kan beter en praktischer.

Een afzonderlijk paraplubestemmingplan zorgt voor een goede digitale raadpleging. Met een

enkele klik op de locatie wordt meteen zichtbaar welke verwachtingen er gelden en welke
juridische regelingen daarb'rj horen. lmmers, alle bestemmingsplannen worden gepubliceerd op

de landelijkvoorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Het is daarbij van groot belang dat de juridische

regeling zodanig is opgezet dat maatwerk mogelijk is.

Duurzaamheid

Het Parapluplan Archeologie draagt bij aan een optimale landschappelijke inpassing van het

ruimtegebruik. Door het opnemen van dubbelbestemmingen kunnen gewenste ruimteltjke

ontwikkelingen plaatsvinden in een cultuurhistorische context.
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Panicipatie

Dit Parapluplan Archeologie is opgesteld in overleg met Omgevingsdienst Midden-Holland en

de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Rijnstreek. Aan de opstelling van

Beleidsbrief Erfgoed is een uitgebreid traject van participatie voorafgegaan. Eén van de

aanbevelingen vanuit'het veld' is geweest om een archeologische waardenkaart op te stellen

met een uniforme opzet voor alle kernen. Dit Parapluplan Archeologie geeft handen en voeten

aan die aanbeveling.

Het Parapluplan Archeologie heeft op de voorgeschreven wijze in ontwerp ter inzage gelegen

van I november tot en met l2 december 201 8. Het ontwerpplan is ook te raadplegen (geweest)

via www.ruimtelUkeplannen.nl Er zijn geen schriftelijke of mondelinge zienswijzen ontvangen.

Ten opzichte van het ontwerp kan het plan dan ook ongewijzigd worden vastgesteld.

Financiële consequent¡es

De implementatie van dit bestemmingsplan vindt plaats binnen bestaande budgetten van de

gemeentel ij ke organisatie.

Realisatie

Het Parapluplan Archeologie wordt na vaststelling op de voorgeschreven wijze gepubliceerd.

Afhankelijk van eventuele bestuursrechtelijke procedures, krijgt het bestemmingsplan daarna

rechtskracht.

Gewaarmerkte bU lage(n)

- ParapluplanArcheologieToelichting
- Parapluplan Archeologie Regels

- Parapluplan ArcheologieVerbeelding

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris, de burgemeester,

3





Alphen aan de n

Bes lu it Gemeenteraad

Jaargang

Zaaknummer

Onderwerp

20r 9

231759

Parapluplan Archeologie (vaststelling)

De raad van Alphen aan den Rijn,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2019,

besluit:

t het Parapluplan Archeologie met identificatienummer NL.lMRO.0484.archeologie-VAOl vast te

stellen;

2 de analoog afgeleide verbeelding van het Parapluplan Archeologie vast te stellen;

3 geen exploitatieplan vast te stellen.

Gewaarmerkte bijlage(n):

- Parapluplan ArcheologieToelichting
- Parapluplan Archeologie Regels

- Parapluplan Archeologie Verbeelding

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 maart 2019.

De raad van Alphen aan den Rijn,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.A.M. Timmerman mr rs. J.W Spies




