Bijlage: bij archeologiebeleid en archeologiebeleidskaart

Toelichting
Het college heeft de gemeenteraad zijn voorstel voorgelegd mbt actualisatie van
archeologiebeleid. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering dd 10 december
besloten het voorstel nader voor te bereiden via de raadscommissie.
In het voorliggende archeologiebeleid is opgenomen dat het aanleggen van
drainagesystemen onderzoeksplichtig is. Voorzienbaar is dat onverkorte
toepassing van deze beleidsregel in een aantal gevallen tot uitkomsten leidt die
met dit beleid niet zijn beoogd of gewenst.
Door de raadsfractie van het CDA wordt daarom in overweging gegeven om op
deze beleidsregel een nuancering aan te brengen waarbij in het kader van de
ruimtelijke ordeningsprocedure een afweging gemaakt wordt of het uitvoeren van
een archeologisch (voor)onderzoek wenselijk dan wel noodzakelijk is bij de aanleg
van een drainagesysteem.
Deze nuancering zou als onderstaand vertaald kunnen worden.
Pagina 5:
Beleidsregel 3: Daarnaast zijn ingrepen die een geleidelijk negatief effect kunnen hebben
op de archeologie in de bodem (zoals boom- of graszodenteelt of het afplaggen van
terreinen) maar –mogelijk- minder diep reiken dan 0.4m beneden maaiveld altijd
onderzoeksplichtig.
Vervangen door:
Daarnaast moet er bij ingrepen die een geleidelijk negatief effect kunnen hebben op de
archeologie in de bodem (zoals boom- of graszodenteelt, het afplaggen van terreinen,
aanleggen van drainage) maar -mogelijk- minder diep reiken dan 0,4 m beneden
maaiveld altijd eveneens afgewogen worden of de onderzoeksplicht van toepassing is.
Pagina 6:
Beleidsregel 6: 5. In gebieden waar ingrepen gepland worden met een geleidelijk effect
dient eerst vastgesteld te worden wat het effect van de ingreep )op ) termijn kan zijn op
de eventueel aanwezige archeologische ondergrond.
6. Voor –agrarische- activiteiten die vergunningplichtig zijn (zoals diepploegen,
aspergeteelt, drainagesystemen aanleggen, enz) geldt eveneens de verplichting tot het
uitvoeren van een onderzoek om vast te stellen wat het effect op de langere termijn kan
zijn.
Vervangen door:
5)In gebieden waar vergunningplichtige ingrepen gepland worden met een geleidelijk
effect (zoals diepploegen, aspergeteelt, drainagesystemen aanleggen, enz.) dient eerst
vastgesteld te worden wat het effect van de ingreep (op termijn) kan zijn op de eventueel
aanwezige archeologische ondergrond.
Pagina 14:
Een aparte categorie vormen de bodemingrepen die een geleidelijk effect hebben op de
dieper liggende archeologische resten. Het betreft dan met name die bodemingrepen die
de afvoer van grond met zich meebrengt die niet opnieuw wordt aangevuld. Hierbij kan
gedacht worden aan het afplaggen van heide in het kader van natuurbeheer en -

ontwikkeling, (laan)bomenteelt, graszodenteelt, maar ook het aanbrengen van
diepwortelende beplanting kan leiden tot een ongeziene en ongewenste verstoring van
de archeologische resten zonder dat grondverzet plaatsvindt.
In dergelijke gevallen is het belangrijk in het kader van een vergunning eerst vast te
stellen wat het effect van de ingreep (op de langere termijn) kan zijn op de eventueel
aanwezige archeologische ondergrond. Dit dient te gebeuren door het vaststellen van de
dikte van de bouwvoor of het beschermende akkerdek en de diepteligging van de
archeologisch relevante laag met behulp van verkennende boringen en/of profielputjes.
Vervangen door:
Een aparte categorie vormen de bodemingrepen die een geleidelijk effect hebben op de
dieper liggende archeologische resten. Het betreft dan met name die bodemingrepen die
de afvoer van grond met zich meebrengt die niet opnieuw wordt aangevuld. Hierbij kan
gedacht worden aan het afplaggen van heide in het kader van natuurbeheer en ontwikkeling, (laan)bomenteelt, graszodenteelt, maar ook het aanbrengen van
diepwortelende beplanting of de aanleg van drainagesystemen kan leiden tot een
ongeziene en ongewenste verstoring van de archeologische resten zonder dat
grondverzet plaatsvindt.
In dergelijke gevallen is het belangrijk in het kader van een vergunning eerst vast te
stellen wat het effect van de ingreep (op de langere termijn) kan zijn op de eventueel
aanwezige archeologische ondergrond. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld het
bestuderen van bewijsvoering om historische verstoringen vast te stellen of het
vaststellen van de dikte van de bouwvoor of het beschermende akkerdek en de
diepteligging van de archeologisch relevante laag met behulp van verkennende boringen
en/of profielputjes. In het kader van de vergunningaanvraag of bestemmingswijziging
dient dan ook telkens afgewogen te worden of de archeologische onderzoeksplicht van
toepassing is.
Pagina 15:
Beleidsregel 3.
De gemeente Gemert-Bakel hanteert een verstoringsdiepte van maximaal 0,4 m
beneden maaiveld. Ingrepen dieper dan 0,4 meter beneden maaiveld zijn vanaf een
gestelde oppervlakte-overschrijding onderzoeksplichtig (zie beleidsregel 4).
Daarnaast zijn ingrepen die een geleidelijk negatief effect kunnen hebben op de
archeologie in de bodem (zoals boom- of graszodenteelt of het afplaggen van terreinen)
maar -mogelijk- minder diep reiken dan 0,4 m beneden maaiveld altijd
onderzoeksplichtig.
Vervangen door:
Beleidsregel 3.
De gemeente Gemert-Bakel hanteert een verstoringsdiepte van maximaal 0,4 m
beneden maaiveld. Ingrepen dieper dan 0,4 meter beneden maaiveld zijn vanaf een
gestelde oppervlakte-overschrijding onderzoeksplichtig (zie beleidsregel 4).
Daarnaast moet er bij ingrepen die een geleidelijk negatief effect kunnen hebben op de
archeologie in de bodem (zoals boom- of graszodenteelt, het afplaggen van terreinen,
aanleggen van drainage) maar -mogelijk- minder diep reiken dan 0,4 m beneden
maaiveld altijd eveneens afgewogen worden of de onderzoeksplicht van toepassing is.
Pagina 19:
Bodemingrepen met een geleidelijk effect
Een aparte categorie ingrepen vormen de ingrepen die een geleidelijk effect hebben op
de dieper liggende archeologische resten. Het betreft dan voornamelijk die
bodemingrepen die de afvoer van grond met zich meebrengt die niet wordt aangevuld.

Hierbij kan gedacht worden aan het afplaggen van heide in het kader van natuurbeheer
en -ontwikkeling, Buxusteelt, laanbomenteelt en graszodenteelt. In dergelijke gevallen is
het belangrijk in het kader van een vergunning eerst vast te stellen wat het effect van de
ingreep (op termijn) kan zijn op de eventueel aanwezige archeologische ondergrond.
Activiteiten die vergunningplichtig zijn
Gebieden met voorgenomen activiteiten die op basis van een in het bestemmingsplan
opgenomen vergunningstelsel vergunningplichtig zijn, dienen alvorens de aanvraag tot
vergunning in behandeling wordt genomen, onderzocht te worden middels een
archeologisch (voor)onderzoek om vast te stellen wat het effect van de ingreep (op
termijn) kan zijn op de eventueel aanwezige archeologische ondergrond. Bij
vergunningplichtige activiteiten kan gedacht worden aan: diepploegen, aspergeteelt,
drainagesystemen aanleggen, enz.
Vervangen door:
Bodemingrepen met een geleidelijk effect
Een aparte categorie ingrepen vormen de ingrepen die een geleidelijk effect hebben op
de dieper liggende archeologische resten. Het betreft dan voornamelijk die
bodemingrepen die de afvoer van grond met zich meebrengt die niet wordt aangevuld.
Hierbij kan gedacht worden aan het afplaggen van heide in het kader van natuurbeheer
en -ontwikkeling, buxusteelt, laanbomenteelt en graszodenteelt. Maar ook activiteiten die
kunnen leiden tot een cumulatief aantasten van het archeologische bodemerfgoed.
Hierbij kan gedacht worden aan: diepploegen, aspergeteelt, drainagesystemen
aanleggen, enz. In al deze gevallen is het belangrijk in het kader van een vergunning of
bestemmingswijziging eerst vast te stellen wat het effect van de ingreep (op termijn) kan
zijn op de eventueel aanwezige archeologische ondergrond en hierbij telkens een
afweging te maken of het uitvoeren van een archeologisch (voor)onderzoek wenselijk
dan wel noodzakelijk is.
Pagina 20:
Beleidsregel 6:
5. In gebieden waar ingrepen gepland worden met een geleidelijk effect dient eerst
vastgesteld te worden wat het effect van de ingreep (op termijn) kan zijn op de eventueel
aanwezige archeologische ondergrond.
6. Voor -agrarische- activiteiten die vergunningplichtig zijn (zoals diepploegen,
aspergeteelt, drainagesystemen aanleggen, enz.) geldt eveneens de verplichting tot het
uitvoeren van een onderzoek om vast te stellen wat het effect op de langere termijn kan
zijn.
Vervangen door:
Beleidsregel 6:
5)In gebieden waar vergunningplichtige ingrepen gepland worden met een geleidelijk
effect (zoals diepploegen, aspergeteelt, drainagesystemen aanleggen, enz.) dient eerst
vastgesteld te worden wat het effect van de ingreep (op termijn) kan zijn op de eventueel
aanwezige archeologische ondergrond.

