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-

De Beleidsnotitie Archeologie Bergen-NH vast te stellen.

1.
Waar gaat dit voorstel over?
De gemeente heeft de wettelijke plicht zorg te dragen voor behoud van de archeologische
waarden in onze gemeente. In 2006 is daarom de beleidskaart Archeologie vastgesteld.
De archeologische verwachtingen die hierop zijn weergegeven worden vertaald en geborgd door
middel van de bestemmingsplannen en de in december 2011 vastgestelde Erfgoedverordening
Gemeente Bergen-NH 2012.
Wanneer de bodem wordt verstoord in een gebied met een bepaalde archeologische verwachting
kan de gemeente eisen stellen aan de verstoorder in de vorm van verschillende gradaties van
archeologisch onderzoek.
Hoewel deze gang van zaken de afgelopen jaren zonder problemen verloopt, is de archeologie
relatief een onbekend terrein. Voor met name particulieren, maar ook binnen de gemeentelijke
organisatie en bij de raad zijn de kaders niet altijd geheel duidelijk.
In voorliggende Notitie worden daarom het belang van archeologie, het specifieke beleid van onze
gemeente en de gevolgen ervan uiteengezet.

2.
Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Een Notitie waarin het archeologiebeleid op toegankelijke wijze is vastgelegd, die ter
ondersteuning kan dienen bij het creëren en behouden van draagvlak voor dit beleidsaspect.

3.
Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
In 2012 is naar aanleiding van onder andere vragen van de raad -in het kader van bijvoorbeeld de
bestemmingsplannen- over het archeologisch beleid door het college besloten een notitie te
maken met de weergave en de achtergrond van het lopend beleid. Deze is nu gereed.

4.
Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Het beleid loopt reeds en heeft invloed op burgers en bedrijven (wanneer zij grond verstoren) en
ook op de gemeentelijke organisatie: als verstoorder van grond heeft ook zij met de wettelijke
plicht aangaande archeologisch onderzoek te maken.
De notitie zet de kaders van het beleid op een rij en is ter informatie voor al deze partijen.
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5.
Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Doel is een informatieve samenvatting van lopend beleid. Een notitie ter verspreiding is daarvoor
een voor de hand liggend instrument.
6.

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Wanneer de notitie wordt vastgesteld en ter informatie op internet en intranet geplaatst.
7.
Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Geen.
Het beleid loopt al jaren, en de gemeente heeft jaarlijks een budget voor inhuur van een
archeoloog om alle onderzoeken inhoudelijk te begeleiden en beoordelen. Voor de uitvoering van
archeologische onderzoeken zelf geldt: de verstoorder betaalt.
Deze (informatieve) notitie wijzigt niets hierin.

8.
Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Duidelijkheid naar burger en gemeentelijke organisatie in het kader van een goede dienstverlening.
Bijlagen:
-Beleidsnotitie archeologie gemeente Bergen-NH,
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