Handleiding archeologische beleidskaart gemeente Gemert-Bakel
Bij de aanvraag van een vergunning voor werkzaamheden waarbij de bodem geroerd gaat worden,
zal bekeken worden óf er archeologisch onderzoek noodzakelijk is, en zo ja, welke maatregelen
noodzakelijk zijn om verantwoord met de archeologische resten om te gaan. Op basis van de
archeologische beleidsadvieskaart worden aan de verschillende categorieën verwachting- en
waardevolle archeologische gebieden beschermingsmaatregelen gekoppeld. Voor elk van deze
eenheden gelden verschillende kenmerken met betrekking tot de verwachte of vastgestelde
archeologische waarden. Hoe hoger de archeologische verwachting, des te groter is de kans dat deze
bij bodemingrepen aangetroffen worden. In gebieden met een lage verwachting bestaat er alleen bij
grootschalige ingrepen een gerede kans op het aantreffen en verstoren van archeologische resten. De
oppervlaktecriteria voor de plangrenzen zijn dan ook gebaseerd op de archeologische trefkans. Hoe
kleiner deze is, hoe groter een onderzoeksgebied moet zijn om een redelijke kans te creëren
archeologische relicten aan te treffen. Voor de verschillende gebiedscategorieën gelden verschillende
randvoorwaarden die aangeven in welk geval een archeologisch onderzoek noodzakelijk is voor het
verkrijgen van een vergunning en in welk geval er geen archeologisch onderzoek nodig is. Op de
archeologische beleidsadvieskaart worden de volgende 7 gebiedscategorieën onderscheiden.
Categorie 1 wordt beschermd door de voorschriften uit de Monumentenwet. De bescherming van de
overige 6 categorieën wordt geregeld met behulp van voorschriften in de archeologieverordening of in
het bestemmingsplan. Met onderstaand schema kan aan de hand van de archeologische beleidskaart
worden bepaald wanneer archeologisch onderzoek noodzakelijk is:

De ondergrens van het projectgebied betreft bij bestemmingsplanwijzigingen, ontheffingen en
projectbesluiten het totale gebied waar een (nieuwe) bestemming wordt opgelegd. Omdat het Verdrag
van Malta van het principe bescherming in situ uitgaat is het zaak voor die delen die - vooralsnog niet verstoord worden een beschermingsregime op te leggen. Bij een bouw-, sloop- of
aanlegvergunning wordt voor de ondergrens uitgegaan van het oppervlak binnen het projectgebied
dat daadwerkelijk verstoord gaat worden. Als voor een projectgebied twee of meer categorieën
gelden, dan geldt de hoogste verwachting/waarde voor het gehele terrein. Hieronder worden de
voorschriften toegelicht, die gelden voor de verschillende categorieën archeologisch waardevolle en
archeologische verwachtingsgebieden zoals deze zijn aangegeven op de archeologische beleidskaart:
- Categorie 1: Beschermde archeologische monumenten: archeologische resten die vanuit
nationaal of gemeentelijk oogpunt behouden dienen te blijven en daarom als monument
beschermd zijn ingevolge de Monumentenwet 1988 (voor Rijksmonumenten) of de gemeentelijke
Archeologieverordening. De wettelijke bescherming verbiedt hier de meeste bodemverstorende
activiteiten, tenzij de Minister van OC&W of het College van B&W van de gemeente Gemert-Bakel
hiervoor vooraf vergunning verleent.
- Categorie 2: Gebied van archeologische waarde: in deze gebieden is bij eerdere onderzoeken
reeds aangetoond dat er concentraties archeologische resten voorkomen die als
behoudenswaardig gekarakteriseerd kunnen worden. In deze gebieden is dus sprake van
vastgestelde archeologische waarden. De archeologische resten op deze terreinen zijn echter
minder geconcentreerd dan bij de vorige categorie en bovendien is vaak niet exact bekend waar
de resten zich bevinden. Bodemingrepen zijn in principe niet toegestaan. Vanwege de aanwezige
archeologische waarden is een archeologisch onderzoek vereist bij bodemingrepen en te
bebouwen oppervlakten van projectgebieden die groter zijn dan 100 m² en dieper gaan dan 0,4 m
onder maaiveld.
- Categorie 3: Gebied met een hoge archeologische verwachting, dorpskern: het gaat hier om de
oude en vermoedelijk nog oudere verschoven dorpskernen, waar op basis van historische
bronnen, oude kaarten en nog aanwezige bebouwing een hoge archeologische verwachting geldt.
D.w.z. dat in deze gebieden sprake is van een hoge concentratie archeologische vindplaatsen met
goede conserveringsomstandigheden. De kans op het aantreffen van archeologische vondsten bij
bodemingrepen is zeer groot. Om die reden is een vergunning vereist bij bodemingrepen en te
bebouwen oppervlakten van projectgebieden die groter zijn dan 250 m² en dieper gaan dan 0,4 m
-mv.
- Categorie 4: Gebied met een hoge archeologische verwachting: in deze gebieden geldt op basis
van geomorfologische en bodemkundige opbouw en aangetroffen archeologische vondsten en
relicten een hoge archeologische verwachting. Dat wil zeggen dat in deze gebieden sprake is van
een hoge concentratie archeologische vindplaatsen met goede conserveringsomstandigheden. De
kans op het aantreffen van archeologische vondsten bij bodemingrepen is dus zeer groot. Om die
reden is een archeologisch onderzoek vereist bij bodemingrepen en te bebouwen oppervlakten
van projectgebieden die groter zijn dan 500 m² en dieper gaan dan 0,4 m onder maaiveld.
- Categorie 5: Gebied met een middelhoge archeologische verwachting: In deze gebieden geldt op
basis van geomorfologische en bodemkundige opbouw, en aangetroffen archeologische vondsten
en relicten een middelhoge archeologische verwachting. Deze zones en gebieden waren net als
de gebieden met een hoge verwachting in principe geschikt voor bewoning. De kans op het
aantreffen van vondsten is hier echter kleiner, doordat de dichtheid aan vindplaatsen beduidend
lager is dan in de gebieden met een hoge verwachting. Om die reden is een archeologisch
onderzoek vereist bij bodemingrepen en te bebouwen oppervlakten van projectgebieden die
groter zijn dan 2.500 m² en dieper gaan dan 0,4 m onder maaiveld.
- Categorie 6: Gebied met een lage archeologische verwachting: het gaat hierbij om gebieden waar
op archeologische en landschappelijke gronden de kans op behoudenswaardige archeologische
relicten uiterst klein wordt geacht. Op deze terreinen rusten geen beperkingen ten aanzien van
archeologie. Alleen bij M.E.R. en Tracewetplichtige inrichtingsprojecten zal nader onderzoek
worden verlangd.
-

Categorie 7: Gebied zonder archeologische verwachting: het gaat hierbij om gebieden waar het
bodemprofiel als gevolg van archeologisch onderzoek, aangetoonde ontgrondingen, recente
bebouwing en funderingen zodanig verstoord is, dat eventuele archeologische resten als verloren
beschouwd mogen worden, of in ieder geval zodanig zijn aangetast dat zij niet meer voor
onderzoek of bescherming in aanmerking komen. Op deze terreinen rusten geen beperkingen ten
aanzien van archeologie.
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