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Onderwerp: Bestemmingsplan Parapluplan archeologie 

Voorstel 

Het bestemmingsplan 'Parapluplan archeologie' met identificatienummer 
NL.IMRO.1876.BP01015-VG01 ongewijzigd vast te stellen. 
 

Inleiding 

Op 11 juli 2013 hebt u door wijziging van de Erfgoedverordening Bronckhorst het 
gewijzigde archeologiebeleid vastgesteld. Het nieuwe beleid moet worden verankerd in 
bestemmingsplannen. Omdat bestemmingsplannen van voor de vaststelling van het 
nieuwe beleid voorzien in vrijstellingsgrenzen voor archeologisch onderzoek dat is 
gebaseerd op het oude beleid, voorziet voorliggend paraplubestemmingsplan in een 
regeling waarbij in alle momenteel geldende bestemmingsplannen de vrijstellingsgrenzen 
worden aangepast aan het actuele beleid. Het bestemmingsplan is in procedure gebracht 
en thans gereed om te worden vastgesteld. Het ontwerpplan is digitaal beschikbaar via de 
volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP01015-ON01 

 

Interne/externe communicatie 

Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft van 22 augustus t/m 2 oktober 2013 ter 
inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. 
Bij de totstandkoming van het gewijzigde archeologiebeleid is reeds overleg geweest met 
Provincie Gelderland en de Rijksdienst voor Cultuurhistorisch Erfgoed (RCE). Deze 
kunnen zich vinden in het nieuwe beleid. Het plan is in het kader van vooroverleg 
besproken met Waterschap Rijn en IJssel. 
 

Beoogd effect  

Het geven van een bestemmingsregeling voor bescherming van archeologische waarden 
naar actuele inzichten en beleid. 

 

Argumenten 

Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van 
het archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Nederlandse parlement 
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heeft dit verdrag in 1998 goedgekeurd. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van 
het Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit 
erfgoed te beperken. Deze bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de Wet op 
de archeologische monumentenzorg. Met het inwerking treden van deze wet op 1 
september 2007 zijn er bepalingen ten aanzien van archeologie aan de Monumentenwet 
1988 toegevoegd. 

Op 24 september 2009 hebt u de archeologische waarden- en verwachtingenkaart en de 
cultuurhistorische waardenkaart, inclusief het hieraan gekoppelde archeologisch 
beleidskader, vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering is een amendement aangenomen 
waarmee de vrijstellingsgrenzen voor archeologisch onderzoek voor zowel de oppervlakte 
als de verstoringsdiepte in opwaartse zin zijn bijgesteld. Omdat de Provincie Gelderland 
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bezwaren hadden met deze ruimere 
vrijstellingsgrenzen, is de gemeente in overleg gegaan met beide instanties. Dit heeft 
geleid tot een tussenoplossing met vrijstellingsgrenzen waar partijen zich in konden 
vinden. Daarbij is afgesproken dat de gemeente met behulp van de op dat moment in 
ontwikkeling zijnde regionale nota 'Archeologie met beleid - Afwegingskader voor het 
archeologiebeleid in de Achterhoek' zal komen tot inhoudelijk gemotiveerde 
vrijstellingsgrenzen. Dat afwegingskader is gereed en op 11 juli 2013 door u vastgesteld. 

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

Kosten, baten en dekking 

Het bestemmingsplan is in eigen beheer opgesteld. De initiatiefnemer van een activiteit 
draagt zorg voor de kosten van eventuele benodigde onderzoeken indien de 
vrijstellingsgrenzen voor archeologisch onderzoek worden overschreden. 

 

Uitvoering 

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt in de Staatscourant, Contact en op de 
gemeentelijke website gepubliceerd. Het plan ligt vervolgens zes weken ter inzage voor 
beroep. 

 

Evaluatie 

n.v.t. 
 
Hengelo (Gld), 14 oktober 2013, 
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst, 
de secretaris,    de burgemeester, 
A.H. van Hout             G.J. de Graaf 
 

Bijlagen: 

Ontwerp-raadsbesluit 
 

Ter inzage in de leeskamer: 

geen 



gemeente Bronckhorst 

Raadsbesluit 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 131128/9 

De raad van de gemeente Bronckhorst; 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 14 oktober 2013; 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van 13 november 2013; 

gelet op Wet ruimtelijke ordening, de Monumentenwet 1988, de Algemene wet bestuursrecht 
en de Erfgoedverordening Bronckhorst; 

besluit: 

Het bestemmingsplan 'Parapluplan archeologie' met identificatienummer 
NLIMRO.1876.BP01015-VG01 ongewijzigd vast te stellen. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 
28 november 2013, 

de griffier, de plaatsvervangend voorzitter, 

fe 
r Leur H. Onstenk 
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