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1. Voorstel 

 De Beleidsnota archeologie gemeente Midden-Groningen vast te stellen;  

 Het besluit tot wijziging van de Erfgoedverordening Midden-Groningen 2018 vast te stellen. 

 

2. Inleiding 

Behoudens uitzonderingen is de gemeente het bevoegd gezag voor archeologie. Bescherming 

van archeologische waarden vindt plaats via het bestemmingsplan en – voorzover niet geregeld 

in een bestemmingsplan - via de erfgoedverordening.  

 

De Beleidsnota archeologie beschrijft welke archeologische waarden aanwezig zijn in de 

gemeente, en hoe die waarden beschermd dienen te worden. 

Het archeologiebeleid van de drie voormalige gemeenten is geharmoniseerd en beschreven in 

de hier vast te stellen Beleidsnota archeologie gemeente Midden-Groningen. 

 

De concept-beleidsnota is vastgesteld door het college op 5 november 2019.  

Het voorgaande archeologiebeleid van de voormalige gemeenten Slochteren en Hoogezand-

Sappemeer is van rechtswege vervallen per 1 januari 2020 (Wet Arhi). 
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Inspraak 

Deze concept-nota heeft voor de inspraak ter inzage gelegen van 7 november 2019 tot en met 

19 december 2019. Er zijn 20 inspraakreacties gekomen: één van de belangenorganisatie LTO 

en van 19 individuele belanghebbenden. 

Deze zijn vastgelegd in een Nota van Inspraakreacties. In die nota wordt inhoudelijk ingegaan 

op de inspraakreacties. De hoofdmoot van de inspraakreacties heeft betrekking op percelen die 

‘verstoord’ zouden zijn en daarom geen archeologische (verwachtings-)waarde meer zouden 

hebben.  

 

De inspraak heeft geleid tot enkele aanpassingen in twee bijlagen bij de Beleidsnota: 

- Bijlage IV, de waarden- en verwachtingenkaart; 

- Bijlage II, de beleidskaart archeologie. 

      De onderbouwing van deze aanpassingen staat verwoord in de Nota van Inspraakreacties. 

 

Ook is - op verzoek van LTO - een overzichtskaart vervaardigd waarop alle verstoringsgegevens 

zijn weergegeven die op de archeologische Waarden- en verwachtingenkaart zijn verwerkt. 

 

Daarnaast heeft een aanvulling van geraadpleegde bronnen plaatsgevonden in bijlage VI van de 

Beleidsnota. 

 

De inspraak heeft geleid tot kleine aanpassingen en verduidelijkingen in de tekst van de 

Beleidsnota. 

 

NB! In een aantal gevallen van de inspraakreacties (ca. 5%) kon niet achterhaald worden op 

welk perceel gedoeld werd. In de beantwoording van de individuele inspraakreacties zal dat 

vermeld worden, zodat men desgewenst kan verduidelijken. De ‘verstoringsclaim’ zal dan 

alsnog in behandeling worden genomen.   

 

Overigens is de waarden- en verwachtingenkaart een dynamische kaart die op de website te 

raadplegen is. ‘Verstoringsclaims’ worden ook na vaststelling van de Beleidsnota gewoon in 

behandeling genomen en verwerkt op de waarden- en verwachtingenkaart.  

 

 

Erfgoedverordening 

Bijlage VII van de Beleidsnota  bevat voorbeeldregels om archeologische waarden in 

bestemmingsplannen te beschermen. De regels die zijn opgenomen in de erfgoedverordening 

2018 wijken op onderdelen af van de nu voorgestelde regels. Zo is de vrijstellingsdiepte in de 

verordening 30 cm, terwijl die in de Beleidsnota  40 cm bedraagt. 

 

Paragraaf 8 van de erfgoedverordening heeft betrekking op het beschermen van archeologische 

waarden. Voorgesteld wordt artikel 23 van de erfgoedverordening, en de toelichting daarop, in 

overeenstemming te brengen met de terminologie en de regels uit de Beleidsnota. 

De vigerende erfgoedverordening 2018 en het voorgestelde gewijzigde artikel 23 met 

toelichting zijn als bijlage bij de stukken gevoegd.  
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3. Publiekssamenvatting 

Het vorige archeologiebeleid van de voormalige gemeenten Menterwolde, Slochteren en 

Hoogezand-Sappemeer is geharmoniseerd tot één beleid. Dat is beschreven in deze Beleidsnota 

archeologie Midden-Groningen met bijlagen. De Beleidsnota beschrijft de archeologische 

waarden binnen de gemeente. Er zijn sporen van steentijdbewoning, sporen uit de 

IJzertijd/Romeinse tijd, uit de (late) Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd (van na 1500). De 

archeologische waarden/verwachtingswaarden zijn vastgelegd op kaart. De Beleidsnota 

beschrijft hoe deze waarden beschermd moeten worden. Dat kan gebruiksbeperkingen 

opleveren: de grond mag dan bijvoorbeeld niet dieper worden bewerkt dan 40 cm. Waar dat 

geldt, is vastgelegd op kaart die als bijlage bij deze Beleidsnota is gevoegd. De archeologische 

waarden- en verwachtingenkaart is ook te raadplegen op de gemeentelijke website. Op de 

website van de gemeente staat eveneens een beschrijving van de archeologie, 

landschapsgeschiedenis en cultuurhistorie van de gemeente Midden-Groningen. Inwoners en 

andere belanghebbenden hebben van 7 november 2019 tot en met 19 december 2019 hun 

inspraakreactie op de Beleidsnota kunnen geven. De inspraakreacties zijn deels gehonoreerd en 

hebben in die gevallen geleid tot een aanpassing van de archeologische waarden en 

verwachtingenkaart. Het beleid is niet gewijzigd ten opzichte van de conceptnota.  

4. Bevoegdheid van de raad 

Erfgoedwet artikel 3.16: vaststellen van de erfgoedverordening. Daarnaast de kaderstellende 

rol van de gemeenteraad. 

5. Beoogd effect 

Harmoniseren archeologiebeleid Midden-Groningen: Eén beleidsplan met voorgestelde 

bestemmingsplanregels ter bescherming van archeologische waarden en een 

erfgoedverordening in lijn daarmee.  

Transparant en handhaafbaar archeologiebeleid.  

6. Historische context 

De Beleidsnota archeologie kent een lange voorbereiding. In 2018 is begonnen om de 

archeologische waarden in beeld te brengen. Voor Slochteren (deels) en Hoogezand-Sappemeer 

lag die inventarisatie er al, voor Menterwolde nog niet.  

Sinds 2019 wordt de voortgang van het beleidsplan op de website gepresenteerd. U bent 

daarover per raadsbrief geïnformeerd (14 maart 2019). 

De archeologische verwachtingenkaart voor Midden-Groningen (al vanaf begin 2018 

gepubliceerd op de website) is een belangrijk onderdeel van het beleidsplan, omdat het 

aangeeft welke archeologische waarden er zijn, en op welke plek. Een ander belangrijk 

onderdeel van de Beleidsnota archeologie is de beschrijving van de bewoningsgeschiedenis van 

Midden-Groningen. 

Omdat “de landbouw” belanghebbende is, vanwege het feit dat archeologische waarden vooral 

voorkomen in het buitengebied, en omdat archeologische bescherming in aangewezen gebieden 

een beperking oplevert voor grondbewerkingen dieper dan 40 cm, is LTO als 
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belangenbehartiger voor de landbouw actief benaderd.  

Zoals hierboven vermeld is de conceptbeleidsnota 5 november 2019 vastgesteld en heeft van 7 

november tot en met 19 december 2019 ter inzage gelegen. 

7. Argumenten 

Harmoniseren: het beleid moet voor alle delen van de gemeente hetzelfde zijn. 

De gemeente is bevoegd gezag voor archeologie en verplicht om archeologische waarden mee 

te wegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Om die afweging beargumenteerd, 

samenhangend, transparant en toetsbaar te kunnen maken is een beleidsstuk nodig waarin de 

uitgangspunten zijn vastgelegd.  

Voor de identiteit van de gemeente is het goed (en leuk!) om de eigen geschiedenis goed te 

kennen. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Handhaafbaarheid van het beleid in het buitengebied – en dus de bescherming van 

archeologische waarden - is beperkt. De Omgevingsdienst Groningen is namens de gemeente 

toezichthouder voor bestemmingsplanregels, dus ook voor archeologie. Bij 

omgevingsvergunningen wordt de archeologische toets goed uitgevoerd.  

Voor ‘toezicht in het veld’ ligt er geen expliciete opdracht voor de Omgevingsdienst. 

9. Financiële paragraaf 

De Beleidsnota is opgesteld door onze adviseur archeologie, Libau. De kosten daarvan worden 

gedekt uit het reguliere budget archeologie ( € 19.000 per jaar), dat voor de komende jaren 

toereikend lijkt. Het budget wordt ingezet voor inhuur van archeologische diensten omdat de 

gemeente zelf geen archeoloog in dienst heeft. 

Het toezicht (naleven bestemmingsplanvoorschriften bij omgevingsvergunningen) wordt 

uitgevoerd door de Omgevingsdienst.  

10. Communicatie 

Eenieder die een inspraakreactie heeft ingediend ontvangt schriftelijk een inhoudelijke reactie. 

Daarbij wordt tevens aangegeven wanneer de behandeling in de raadscommissie zal 

plaatsvinden.  

Bekendmaking van vaststelling van de Beleidsnota archeologie vindt op de gebruikelijke wijze 

plaats.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De Beleidsnota archeologie is opgesteld in overleg met diverse partijen met ondersteuning van 

Libau. Extern met de Provincie Groningen (die twee archeologen in dienst heeft; daarnaast 

verantwoordelijk is voor interbestuurlijk toezicht) en de Omgevingsdienst Groningen, die als 
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vergunningverlener/toezichthouder betrokken is. De nota is besproken met LTO en is toegelicht 

op het landbouwoverleg van 16 januari dit jaar. Dat heeft overigens niet tot gewijzigde 

standpunten geleid. 

Ook zijn historische verenigingen e.d. geattendeerd op de voorbereiding van de beleidsnota 

archeologie. 

De landbouwsector blijft vinden dat een onderzoeksplicht voor grondbewerkingen dieper dan 40 

cm op terreinen met hoge archeologische verwachtingswaarde niet redelijk is, althans, dat zij 

als ‘verstoorder’ die kosten moeten dragen (zoals wettelijk is bepaald).  

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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Bijlagen: 

 Beleidsnota archeologie gemeente Midden-Groningen met bijlagen  

o Bijlage I - Beleidskaart Archeologie M-G  

o Bijlage II - Geologische en archeologische perioden  

o Bijlage III - Bewoningsgeschiedenis Midden-Groningen  

o Bijlage IV - Waarden- en verwachtingenkaart M-G   

o Bijlage V - Lijst van archeologische en cultuurhistorische waarden  

o Bijlage VI - Toelichting en brongebruik Waarden- en Verwachtingenkaart  

o Bijlage VII - Voorbeeldbestemmingsplanregels. 

 

 Concept-raadsbesluit vaststellen beleidsnota archeologie 

 (Concept-)Wijzigingsbesluit Erfgoedverordening Midden-Groningen 2018 

 Erfgoedverordening Midden-Groningen 2018 (vigerend) 

 Gewijzigd artikel 23 van de Erfgoedverordening 2018 

 Nota van Inspraakreacties 

 Overzichtskaart verstoorde gebieden 

 Vertrouwelijk: NAW-gegevens inspraakreacties 


