Raadsvoorstel
Voorstel
Agendanummer
Datum
raadsvergadering
Registratienummer

GEMEENTERAAD

:
: 9-2-2012
: 2011011230

13122011
A.K. Versteeg
Ruimte
Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderwerp:

Vaststelling archeologische beleidskaart

Gevraagde
beslissing:

Te besluiten om:
1. de archeologische verwachtingen- en beleidskaart van de gemeente Krimpen aan den IJssel vast te stellen.

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel, 31 januari 2012
Inleiding
Per 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht
geworden: een wijziging van o.a. de Monumentenwet 1988. Hierin wordt de verantwoordelijkheid voor de archeologische Monumentenzorg bij de gemeente gelegd.
In onze vergadering van 12 april 2011 hebben wij besloten Hazenberg Archeologie opdracht
te geven een archeologische verwachtingen- en beleidskaart voor het grondgebied van onze
gemeente op te stellen.
Inmiddels zijn de beleidskaart en de onderliggende kaarten (geologische kaart, cultuurhistorische kaart, archeologische inventarisatiekaart en de waarden- en verwachtingenkaart),
alsmede de toelichting op de beleidskaart gereed en kunnen deze door u worden vastgesteld. De vervaardiging van het geheel heeft plaatsgevonden in een begeleidingsgroep archeologie. In die begeleidingsgroep waren vertegenwoordigd: Hazenberg Archeologie, de
Historische Kring Krimpen aan de IJssel, het Erfgoedhuis Zuid-Holland en de gemeente.
Beoogd effect
Het op een goede manier om kunnen gaan met het Krimpense bodemarchief en invulling
kunnen geven aan de wettelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het verankeren van
het archeologisch erfgoed in ons beleid. De opgestelde beleidskaart bevat daartoe:
1. een overzicht van die gebieden (deellocaties c.q. zones) waar vindplaatsen in de grond
(kunnen) zitten. Het rapport dient als toelichting en onderbouwing.
2. een set maatregelen die zal gelden in bedoelde gebieden. Deze maatregelen zullen opgenomen worden in de (op te stellen) bestemmingsplannen.
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Argumenten
1.
De archeologische beleidskaart past in de 1e fase van het toewerken naar vaststelling
nieuwe bestemmingsplannen
Het maken van een archeologische beleidskaart past in de eerste fase van het toewerken
naar de vaststelling van de nieuwe bestemmingsplannen Langeland, Kortland en LansinghZuid (en in een wat later stadium: Stormpolder). Een dergelijke eerste fase bestaat uit het –
waar nodig – aanvullen van gemeentelijk beleid op het gebied van functioneel ruimtegebruik
en ruimtelijke randvoorwaarden (waaronder dus ook archeologie).
De archeologische beleidskaart is reeds ingebracht in de 2e fase van het toewerken
naar vaststelling nieuwe bestemmingsplannen
Fase 2 bestaat uit het vaststellen van juridische regels voor het functioneel gebruik van de
ruimte en het bouwen van bouwwerken, leidend tot op uiterlijk 1 juli 2013 actuele, digitaal
raadpleegbare bestemmingsplannen. Deze fase is inmiddels voor de 3 genoemde bestemmingsplannen in gang gezet en daarbij is de archeologische beleidskaart reeds ingebracht
met de afspraak dat die 1-op-1 zal worden verwerkt in de bestemmingsplannen. Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan wordt het archeologiebeleid in de inspraakprocedure van het bestemmingsplan meegenomen. Op het moment dat een nieuw bestemmingsplan
wordt vastgesteld, krijgt het opgestelde archeologiebeleid rechtskracht.

2.

3.

De archeologische beleidskaart bevat diverse beleidscategorieën (soms nog nader
onderverdeeld), met ieder een eigen beschermingsregime
De beleidskaart bevat t.b.v. ‘archeologische verwachting voor land’ een 4-tal beleidscategorieën (soms nog nader onderverdeeld) en t.b.v. ‘archeologische verwachting voor water’ een
2-tal beleidscategorieën, met per onderscheiden categorie een advies voor de inpassing van
archeologische waarden in toekomstig ruimtelijk beleid. Het advies omvat een ondergrens
per gebied, voor wat betreft de omvang van de bodemverstorende ingrepen en de diepte
ervan. Bij plannen die onder deze ondergrens blijven, worden geen archeologische eisen
gesteld. De archeologische zones krijgen in de bestemmingsplannen een dubbelbestemming
archeologie en de ondergrenzen worden in de planregels verwerkt.
Financiën
In de meerjarenbegroting 2010 is gedurende 3 jaar (2010 t/m 2012) een bedrag ad Euro
100.000,-- gereserveerd voor het actualiseren van de genoemde 4 bestemmingsplannen. In
onze vergadering van 12 oktober 2010 hebben wij besloten de beschikbare middelen te activeren voor de genoemde 2 fasen betreffende het toewerken naar nieuwe bestemmingsplannen. De kosten van de opgestelde archeologische verwachtingen- en beleidsadvieskaart
zijn/worden ten laste van genoemde activering gebracht.
Communicatie
Na de vaststelling van de archeologische verwachtingen- en beleidskaart, zal hierover via de
gemeentelijke website worden gecommuniceerd en zal de kaart op de gemeentelijke website
worden geplaatst, zodat deze te raadplegen is door o.a. de inwoners van Krimpen aan den
IJssel.
Bijlagen
1. Geologische kaart
2. Cultuurhistorische kaart
3. Archeologische inventarisatiekaart
4. Archeologische waarden- en verwachtingenkaart
5. Archeologische beleidskaart
6. Toelichting op archeologische verwachtingen- en beleidskaart
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In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van 19 januari 2011 is dit voorstel aan de orde geweest.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
mr. A. Boele
secretaris

L.M. Huizer
burgemeester

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2012;

besluit:
1. de archeologische verwachtingen- en beleidskaart van de gemeente Krimpen aan den
IJssel vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 9 februari 2012.

de griffier,

de voorzitter,,

