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1.	Samenvatting

De gemeenteraad heeft op 10 februari 2015 de Archeologische verwachtings- en

beleidsadvieskaart Landgraaf 2014 vastgesteld. Het archeologiebeleid dient ook te

worden verankerd in bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

In het voorliggende facetbestemmingsplan voor archeologie wordt in alle bestemmings¬

plannen en beheersverordeningen het geactualiseerde archeologiebeleid gestandaardi¬

seerd opgenomen. Het facetbestemmingsplan zal als een paraplu over de bestaande

bestemmingsplannen en beheersverordeningen heen hangen.

2.	Waarom naar de raad

De raad is - ingevolge artikel 3.1 lid 1 juncto artikel 3.8 lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke

ordening - bevoegd gezag omtrent de vaststelling van bestemmingsplannen.

De ministeriële regeling RO-standaarden (2012) is verplicht. Ingevolge artikel 1.2.3 Bro

dient het bestemmingsplan met de daarbij behorende plantoelichting langs elektronische

weg te worden vastgelegd en in die vorm door de raad te worden vastgesteld.

3.	Doelstelling en beoogd meetbaar effect

Het facetbestemmingsplan legt gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden op het gebied
van archeologie planologisch-juridisch vast.

4.	Argumentatie en alternatieven

Het bestemmingsplan is het enige instrument waarmee dit beleid kan gestandaardiseerd

kan worden vastgelegd.
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al zijn geroerd en dus verstoord. Bij brief van 5 april 2016 heeft de gemeente aan

indiener verzocht om de bodemverstoring nader in kaart te brengen met een rapport

(boringen) met overtuigend beeldmateriaal. Uit het (milieu)archief van de gemeente blijkt
de bodemverstorina namelijk niet. Bij brief van 20 april 2016 reageert I RP Sights nn het

gemeentelijke verzoek. Verzoeker geeft aan dat er geen boorgegevens beschikbaar zijn.

Het voorgaande is kortgesloten met de Parkstadarcheologe en aangegeven wordt dat

bewijs enkel geleverd kan worden door middel van een rapport. Nu dit door indiener niet

geleverd kan worden zullen de Waarde - Archeologie 3 (Gebieden met een hoge

verwachtingswaarde) en Waarde - Archeologie 4 {Gebieden met een middelhoge

verwachtingswaarde) voor dit perceel gehandhaafd blijven.

In de na de termijn van ter inzage legging ingediende zienswijze van de Provincie

Limburg, verzonden op 12 februari 2016 en ontvangen op 15 februari 2016, wordt

verzocht om geen dubbelbestemming te leggen op de percelen van het Provinciale

Inpassingsplan (PIP) Buitenring Parkstad Limburg 2012. Aangegeven wordt dat de

bestemmingsplan-bevoegdheid van de gemeenteraad tot 22 juni 2022 voor deze

gronden is uitgesloten. In artikel 2.1 van de regels behorende bij het ontwerp-

bestemmingsplan staat aangegeven welke bestemmingsplannen/beheersverordeningen

worden herzien door het facet bestemmingsplan. Het PIP Buitenring Parkstad Limburg

201 2 staat hier niet bij benoemt, derhalve geldt dit plan sowieso niet op de percelen van

het PIP. De Provincie vraagt in de zienswijze expliciet om de begrenzing van het

facetbestemmingsplan aan te passen. Om iedere onduidelijkheid te voorkomen zijn in

het voorliggende bestemmingsplan de PIP percelen verwijderd.

Ambtshalve wijzigingen
Naar aanleiding van de zienswijzen van Xella is de op 10 februari 2015 door de

gemeenteraad vastgestelde Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

Landgraaf 2014 tegen het licht gehouden. Deze kaart is gebruikt voor het opstellen van

de ontwerp-verbeelding. Gebleken is dat abusievelijk de groeves en stortplaatsen, waar

natuurlijk geen archeologische waarde wordt verwacht wegens roering van de bodem,

niet goed verwerkt zijn. Deze omissie is op de verbeelding van het voorliggende plan

hersteld en zal ook bij de eerst volgende update van de Archeologische verwachtings- en

beleidsadvieskaart worden meegenomen. In bijlage 2 behorende bij deze toelichting is

een kaart opgenomen met daarop de contouren van de groeves en stortplaatsen. Binnen

deze contouren is op de verbeelding de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 6

(Geen verwachtingswaarde) toegekend.

Bij de dit jaar vastgestelde bestemmingsplannen Partiële herziening kern Waubach en

Herstructurering Abdissenbosch fase 1 is abusievelijk niet de Waarde - Archeologie 6

(Geen verwachtingswaarde) toegekend. Voor beide plannen is na onderzoek te hebben

gedaan een negatief selectie besluit genomen door het college hetgeen betekend dat er

op de betreffende gronden geen archeologische waarde wordt verwacht. Volgens de

systematiek van het voorliggende plan had bij deze bestemmingsplannen dus de
dubbelbestemming Waarde - Archeologie 6 (Geen verwachtingswaarde) moeten worden
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Burgemeester en wethouders van Landgraaf,

de secretaris,

ir. J.M.C. Riivers

de burgemeester,

mr. R.I.H. Vlerken

9. a. Stukken behorende bij het besluit

-	Het facetbestemmingsplan Archeologie zoals vervat in de bijgevoegde verbeelding,

de toelichting en de regels (analoge versie);

-Zienswijze Xella Nederland B.V. Vestiging Landgraaf d.d. 14 januari 2016 en de

aanvulling d.d. 20 april 201 6;

-	Zienswijze Provincie Limburg 1 2 februari 201 6;

-Voor de raadpleging van de digitale versie wordt verwezen naar de gemeentelijke

website www.landgraaf.nl onder Ruimtelijke Plannen - vast te stellen.

b. Onderliggende stukken

n.v.t.
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Het voorgaande is kortgesloten met de Parkstadarcheologe en aangegeven wordt dat bewijs

enkel geleverd kan worden door middel van een rapport. Nu dit door indiener niet geleverd

kan worden zullen de Waarde - Archeologie 3 (Gebieden met een hoge verwachtingswaarde)

en Waarde - Archeologie 4 {Gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde) voor dit

perceel gehandhaafd blijven.

dat na de ter inzage legging de Provincie Limburg een zienswijze heeft verzonden op 12

februari 2016, ontvangen op 15 februari 2016, waarin wordt verzocht om geen

dubbelbestemming te leggen op de percelen van het Provinciale inpassingsplan (PIP)

Buitenring Parkstad Limburg 2012. Aangegeven wordt dat de bestemmingsplan¬

bevoegdheid van de gemeenteraad tot 22 juni 2022 voor deze gronden is uitgesloten. In

artikel 2.1 van de regels behorende bij het ontwerp-bestemmingsplan staat aangegeven

welke bestemmingsplannen/beheersverordeningen worden herzien door het facet

bestemmingsplan. Het PIP Buitenring Parkstad Limburg 2012 staat hier niet bij benoemt,

derhalve geldt dit plan sowieso niet op de percelen van het PIP. De Provincie vraagt in de

zienswijze expliciet om de begrenzing van het facetbestemmingsplan aan te passen. Om

iedere onduidelijkheid te voorkomen zijn in het vastgestelde bestemmingsplan de PIP

percelen verwijderd.
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4.	de ambtshalve wijzigingen zoals verwoord in paragraaf 4.2.7 in de toelichting vast te

stellen;

5.	het facetbestemmingsplan Archeologie, bestaande uit de geometrisch bepaalde

planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.OSSZ.FBPARCHEOLÜGIL-VÜUl.gml

met de bijbehorende bestanden, bestaande uit de planregels en plantoelichting, digitaal

gewijzigd ten opzicht van het ontwerpbestemmingspian:
(NL.IMRO.O882.FBPARCHEOLOGIE-ONOI) vast te stellen en daarbij te bepalen dat

gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de GBKN van december

201 5 en aangevuld met de kadastrale ondergrond van juli 201 6;

6.	De afgeleide analoge verbeelding van het onder 5 genoemde bestemmingsplan, (bekend

onder NLIMRO.O882.FBPARCHEOLOGIE-VGOI) van 1 december 2016, evenals de analoge

versie van de regels en de toelichting, gewijzigd vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 1 december 201 6.
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