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1. Inleiding 

Het concept van de Beleidsnota Archeologie heeft vanaf 7 november 2019 zes weken ter inzage 

gelegen. Tijdens deze termijn kon een ieder een inspraakreactie indienen. Daarnaast is het concept 

van de Beleidsnota Archeologie in het kader van het vooroverleg toegezonden aan de volgende 

instanties: 

 Provincie Groningen 

 Omgevingsdienst Groningen 

 LTO Noord 

 

Deze Nota van inspraakreacties geeft weer welke inspraakreacties zijn ontvangen, hoe deze door 

het gemeentebestuur zijn beoordeeld en beantwoord en of dit tot wijzigingen ten opzichte van het 

concept van Beleidsnota Archeologie heeft geleid. 

 

Deze nota wordt als onderdeel van de besluitvorming van het Beleidsnota Archeologie op internet 

gepubliceerd. In verband met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn 

de reacties daarom geanonimiseerd. De ingekomen reacties zijn genummerd, zodat de nota geen 

NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) of andere persoonlijke gegevens van natuurlijke personen 

bevat. 
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2. Inspraakreacties 

Tijdens de inspraak- en overlegperiode zijn 16 inspraakreacties ontvangen; daarnaast is (in overleg 

met LTO) de reactie van LTO op het vooroverleg als inspraakreactie meegenomen. Daarnaast zijn 

ook reacties meegenomen die tot medio januari 2020 zijn binnengekomen. In totaal zijn 20 reacties 

behandeld (zie onderstaand overzicht). 

 

Volgnr. datum ontvangst organisatie plaats 

1 18-12-2019  Borgercompagnie 

2 18-12-2019  Veendam 

3 18-12-2019  Tripscompagnie 

4 18-12-2019  Hellum 

5 18-12-2019  Hellum 

6 18-12-2019  Kropswolde 

7 18-12-2019  Siddeburen 

8 29-12-2019  Slochteren 

9 2-1-2020  Borgercompagnie 

10 3-1-2020  Westerbroek 

11 18-12-2019  Tjuchem 

12 18-12-2019  Winschoten 

13 18-12-2019  Kiel-Windeweer 

14 18-12-2019  Kiel-Windeweer 

15 18-12-2019  Meeden 

16 17-12-2019  Noordbroek 

17 17-12-2019  Hellum 

18 18-12-2019  Schildwolde 

19 18-12-2019  Tripscompagnie 

20 24 sept 2019 LTO Noord Zwolle 

 
Hierna wordt onder A een samenvatting van de reactie gegeven (de complete inspraakreacties zijn 

opgenomen in bijlage 2). Onder B staat het gemeentelijk antwoord hierop en –indien van 

toepassing- onder C de doorvertaling ervan in de Beleidsnota Archeologie. 

Alle insprekers geven aan dat zij zich voor wat betreft de percelen die betrekking hebben op hun 

bedrijf aansluiten bij de door LTO ingediende zienswijze. Daarbij geven zij het volgende aan: 

De door mij genoemde percelen (zie hieronder) zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk verstoord: 

de hoogten zijn afgegraven en/of zijn de percelen gediepwoeld of anderszins diep verstoord. De 

volgende percelen zijn dus dieper dan 40 cm. -mv. verstoord en hebben daarom geen 

archeologische waarde meer en moeten naar mijn mening dan ook worden uitgesloten van een 

archeologisch onderzoeksplicht. 

Voor alle percelen is gekeken of op basis van andere bronnen (aardkundige kaarten, luchtfoto’s, 

Actueel Hoogtebestand, verstoringsgegevens Alterra, relevant archeologisch onderzoek) 

ondersteunend bewijs voor de verstoringsclaims kon worden gevonden. 

Een overzicht van deze ‘verstoringsclaims’ is op kaart weergegeven in bijlage 2.  
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Inspraakreactie 1 

A1 Vermelde percelen: Hoogezand O 529, Hoogezand O 536, Hoogezand O 544, Hoogezand O 

545, Hoogezand O 546, Hoogezand O 547, Hoogezand O 565, Hoogezand O 568, Hoogezand O 703, 

Hoogezand P 95, Hoogezand P 96, Hoogezand P 102, Hoogezand P 103, Hoogezand P 112, 

Hoogezand P 115, Hoogezand P 589, Hoogezand P 928, Sappemeer L 56, Sappemeer L 57, 

Sappemeer L 59, Sappemeer L 60, Sappemeer L 100, Muntendam E 357, Muntendam E 358, 

Muntendam E 360, Muntendam E 361, Muntendam E 424, Muntendam E 425, Muntendam E 426, 

Muntendam E 427, Muntendam E 428, Muntendam E 429, Muntendam E 430, Muntendam E 437, 

Muntendam E 466, Muntendam E 467, Muntendam E 479, Muntendam E 681, Muntendam E 682, 

Muntendam E 941, Muntendam E 942, Muntendam E 1029 

 

B1 De percelen Muntendam E 466, Muntendam E 467, Muntendam E 479 en Muntendam E 1029 

hebben op basis van bekende verstoringsgegevens al een lage archeologische verwachting (geen 

onderzoeksplicht) gekregen. Dit geldt ook voor de zuidoostelijke helft van perceel Hoogezand P 

103. Voor de percelen Sappemeer L 57, L 59 en L 100 en de percelen Muntendam E 429 en E 430 

geldt daarnaast deels geen onderzoeksplicht vanwege een lage archeologische verwachting. 

 

Binnen de percelen Hoogezand O536, Hoogezand O 544, Hoogezand O 545, Hoogezand O546, 

Hoogezand O547, Hoogezand O 568, Hoogezand P 96, Hoogezand P 112, Muntendam E 425, 

Muntendam E 424 en Sappemeer L100 zijn één of meerdere zones vrijgegeven in verband met de 

aanwezigheid van gastransportleidingen van Gas Unie. De aanleg van deze leidingen en de 

daaropvolgende cultuurtechnische werkzaamheden in de werkstrook hebben geleid tot ernstige 

verstoring van de natuurlijke bodemopbouw en daarmee van eventuele archeologische resten. Voor 

zover bekend is de steentijdvindplaats op de percelen Hoogezand O 536 en Hoogezand O 544 (AMK-

terrein 14710) bij de aanleg van de gasleidingen ontzien. 

 

Nadere bestudering van de hoogtegegevens wijst erop dat delen van de percelen Hoogezand O565, 

Hoogezand O 568 en Muntendam E 430 zijn afgegraven dan wel gedeeltelijk afgevlakt. De kans is 

groot dat deze werkzaamheden hebben geleid tot ernstige aantasting van de hier verwachte 

archeologische resten uit de steentijd. Voor deze twee percelen zal de verwachting daarom naar 

beneden toe worden bijgesteld naar een lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht). 

Op basis van de beschikbare bronnen is er voor de andere (delen van) percelen geen reden om aan 

te nemen dat de genoemde bodembewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze hebben geleid 

tot ernstige aantasting van archeologische resten. Dit betekent dat vooralsnog onvoldoende 

aannemelijk is gemaakt dat de percelen (deels) kunnen worden vrijgegeven. Mocht de aanvrager 

beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan worden onderbouwd dat op de betreffende 

percelen diepe bodembewerkingen hebben plaatsgevonden, dan ziet de gemeente deze informatie 

graag tegemoet. Hierbij wordt opgemerkt dat binnen percelen Hoogezand O 536 en Hoogezand O 

544 bovengenoemd AMK-terrein 14710 ligt.  

 

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is deels verkleind. 

 

Inspraakreactie 2 

A1 Vermelde percelen: Muntendam E 412, Muntendam E 423, Muntendam E 432, Muntendam E 

433, Muntendam E 458, Muntendam E 459, Muntendam E 468  
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B1 De percelen Muntendam E 458, Muntendam E 459 en Muntendam E 468 hebben op basis van 

bekende verstoringsgegevens al een lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht) 

gekregen. 

 

Voor perceel Muntendam E 433 geldt voor een groot deel van het perceel een lage archeologisch 

verwachting in verband met de aanwezigheid van gastransportleidingen van Gas Unie. De aanleg 

van deze leidingen en de daaropvolgende cultuurtechnische werkzaamheden in de werkstrook 

hebben geleid tot ernstige verstoring van de natuurlijke bodemopbouw en daarmee van eventuele 

archeologische resten. Voor zover bekend is de steentijdvindplaats aan de noordoostrand van dit 

perceel (AMK-terrein 14731) bij de aanleg van de gasleiding ontzien. 

 

Op basis van de beschikbare bronnen is er voor de andere (delen van) percelen geen reden om aan 

te nemen dat de genoemde bodembewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze hebben geleid 

tot ernstige aantasting van archeologische resten. Dit betekent dat vooralsnog onvoldoende 

aannemelijk is gemaakt dat de percelen (deels) kunnen worden vrijgegeven. Mocht de aanvrager 

beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan worden onderbouwd dat op de betreffende 

percelen diepe bodembewerkingen hebben plaatsgevonden, dan ziet de gemeente deze informatie 

graag tegemoet. Hierbij wordt nog opgemerkt dat bovengenoemd AMK-terrein 14731 doorloopt in 

perceel Muntendam E 432. 

 

C1  Het gebied met een hoge archeologische verwachting is ongewijzigd gebleven.  

Inspraakreactie 3 

A1 Vermelde percelen: Muntendam E 513, Muntendam E 515, Muntendam E 527, Muntendam E 

533, Muntendam E 566, Muntendam E 687, Muntendam E 688, Muntendam E 848, Muntendam E 

929, Muntendam E 1010, Muntendam E 1027, Muntendam E 1019 

 

B1 Op basis van een combinatie van luchtfoto’s, hoogtekaarten en teeltgegevens (asperges) is 

het aannemelijk dat de percelen Muntendam E 533, Muntendam E 687/Muntendam E 688 en delen 

van de percelen Muntendam E 527 (buiten het erf), Muntendam E 566, Muntendam E 1027 en 

Muntendam E 1019 dusdanig diep zijn bewerkt dat hier geen intacte archeologische resten meer te 

verwachten zijn. De verwachting zal voor deze percelen worden bijgesteld naar een lage 

archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht). 

 

Het oostelijke deel van perceel Muntendam E 929 heeft op basis van bekende verstoringsgegevens 

al een lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht) gekregen. Dit geldt ook voor het 

centrale deel van perceel Muntendam E 515 waar gastransportleidingen van Gas Unie loopt. De 

aanleg van deze leidingen en de daaropvolgende cultuurtechnische werkzaamheden in de 

werkstrook hebben geleid tot ernstige verstoring van de natuurlijke bodemopbouw en daarmee van 

eventuele archeologische resten. 

 

Op basis van de beschikbare bronnen is er voor de andere (delen van) percelen geen reden om aan 

te nemen dat de genoemde bodembewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze hebben geleid 

tot ernstige aantasting van archeologische resten. Dit betekent dat vooralsnog onvoldoende 

aannemelijk is gemaakt dat de percelen (deels) kunnen worden vrijgegeven. Mocht de aanvrager 

beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan worden onderbouwd dat op de betreffende 

percelen diepe bodembewerkingen hebben plaatsgevonden, dan ziet de gemeente deze informatie 
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graag tegemoet. Hierbij wordt opgemerkt dat het perceel Muntendam E 848 deels overlapt met een 

bekende steentijdvindplaats (AMK-terrein 7267). 

  

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is deels verkleind. 

  

Inspraakreactie 4 

A1 Vermelde percelen: Slochteren S 448, Slochteren S 449, Slochteren S 1931, Slochteren S 

0007, Slochteren S 461 

 

B1 Voor perceel Slochteren S 448 geldt al een lage archeologische verwachting (geen 

onderzoeksplicht). Dit geldt ook voor een deel van perceel Slochteren S 449 en perceel Slochteren S 

461. Een deel van perceel Slochteren S 461 is daarnaast vrijgesteld van onderzoeksplicht op basis 

van reeds bekend verstoringsgegevens.  

 

Gezien de ligging, verwachte bodemgesteldheid, luchtfoto’s en hoogtegegevens wordt voor perceel 

Slochteren S 449 diepere grondbewerking aannemelijk geacht. De archeologische verwachting voor 

het gehele perceel zal naar beneden toe worden bijgesteld naar een lage archeologische 

verwachting (geen onderzoeksplicht).  

 

Op basis van de beschikbare bronnen is er voor de andere (delen van) percelen geen reden om aan 

te nemen dat de genoemde bodembewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze hebben geleid 

tot ernstige aantasting van archeologische resten. Dit betekent dat vooralsnog onvoldoende 

aannemelijk is gemaakt dat de percelen (deels) kunnen worden vrijgegeven. Mocht de aanvrager 

beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan worden onderbouwd dat op de betreffende 

percelen diepe bodembewerkingen hebben plaatsgevonden, dan ziet de gemeente deze informatie 

graag tegemoet. 

 

Het vermelde kadastrale perceel Slochteren S 0007 lijkt niet te bestaan, mogelijk wordt hier 

een ander perceel bedoeld. Op basis van de genoemde aanduiding is niet te achterhalen welke 

gronden door de inspreker worden bedoeld. 

 

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is deels verkleind. 

Inspraakreactie 5 

A1 Vermelde percelen; Slochteren S 557, Slochteren S 466, Slochteren S 1680, Slochteren S 

2138, Slochteren S 2224, Slochteren S 2273, Slochteren S 454, Slochteren S 2165, Slochteren S 

1048, Slochteren S 18, Slochteren S 469, Slochteren S 1279, Slochteren S 2271. 

 

B1 Het grootste deel van perceel Slochteren S 466 en een deel van perceel Slochteren S 454 is 

op basis van reeds bekend verstoringsgegevens al vrijgesteld van onderzoeksplicht. 

 

Op basis van de beschikbare bronnen is er voor de andere (delen van) percelen geen reden om aan 

te nemen dat de genoemde bodembewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze hebben geleid 

tot ernstige aantasting van archeologische resten. Dit betekent dat vooralsnog onvoldoende 

aannemelijk is gemaakt dat de percelen (deels) kunnen worden vrijgegeven. Mocht de aanvrager 

beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan worden onderbouwd dat op de betreffende 
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percelen diepe bodembewerkingen hebben plaatsgevonden, dan ziet de gemeente deze informatie 

graag tegemoet. 

 

Perceel Slochteren S 0018 bestaat niet, mogelijk wordt hier een ander perceel bedoeld. Op 

basis van de genoemde aanduiding is in ieder geval niet te achterhalen welke gronden door de 

inspreker worden bedoeld. 

  

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is ongewijzigd gebleven.  

 

Inspraakreactie 6 

A1 Vermelde percelen: Hoogezand R 627, Hoogezand R 628, Hoogezand R 631, Hoogezand R 

641 (De opgegeven percelen Hoogezand G 627, G 628, G 631 en G 641 bestaan niet. Aangenomen is 

dat de inspreker percelen Hoogezand R 627, R 628, R 631 en R 641 bedoelt.) 

  

B1 Perceel Hoogezand R 627 betreft een vrij brede sloot met aan weerszijden een smal 

strookje grond. Gezien de aanwezigheid van de sloot en sloottaluds worden hier geen intacte 

archeologische resten meer verwacht. De archeologische verwachting voor dit perceeltje zal 

worden bijgesteld naar een lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht).   

 

Perceel Hoogezand R 628 betreft een hoek van een veel groter landbouwperceel en perceel R 631 

betreft een ten oosten daarvan gelegen landbouwperceel. Voor deze percelen is er op basis van de 

beschikbare bronnen geen reden om aan te nemen dat de genoemde bodembewerkingen hebben 

plaatsgevonden en dat deze hebben geleid tot ernstige aantasting van archeologische resten. Dit 

betekent dat vooralsnog onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de percelen (deels) kunnen 

worden vrijgegeven. Mocht de aanvrager beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan 

worden aangetoond dat op de betreffende percelen diepe bodembewerkingen hebben 

plaatsgevonden, dan ziet de gemeente deze informatie graag tegemoet. 

 

Het vermelde kadastrale perceel Hoogezand R 641 lijkt niet te bestaan, mogelijk wordt hier 

een ander perceel bedoeld. Op basis van de genoemde aanduiding is niet te achterhalen welke 

gronden door de inspreker worden bedoeld. 

  

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is voor een beperkt deel verkleind. 

Inspraakreactie 7 

A1 Vermelde percelen: Slochteren T 330, Slochteren T 320, Slochteren T 329, Slochteren T 

321, Slochteren T 328, Slochteren T 1199, Slochteren T 1201, Slochteren T 362, Slochteren T 1226, 

Slochteren T 364, Slochteren T 911 

 

B1 De percelen Slochteren T 321, Slochteren T 328, Slochteren T 1199, Slochteren T 1201 en 

Slochteren T 911 kennen al een lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht). Dit geldt 

ook voor vrijwel het gehele perceel Slochteren T 364 en een groot deel van percelen Slochteren T 

320 en Slochteren T 329. 

 

Voor het noordelijke deel van perceel Slochteren T 362 geldt een lage archeologische verwachting 

(geen onderzoeksplicht). Voor het zuidelijke deel van dit perceel geldt geen onderzoeksplicht 
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vanwege de aanwezigheid van een volledig ingericht en bebouwd erf zonder aanwijzingen voor 

historische bewoning.  

 

Op basis van de beschikbare bronnen is er voor de andere (delen van) percelen geen reden om aan 

te nemen dat de genoemde bodembewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze hebben geleid 

tot ernstige aantasting van archeologische resten. Dit betekent dat vooralsnog onvoldoende 

aannemelijk is gemaakt dat de percelen (deels) kunnen worden vrijgegeven. Mocht de aanvrager 

beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan worden onderbouwd dat op de betreffende 

percelen diepe bodembewerkingen hebben plaatsgevonden, dan ziet de gemeente deze informatie 

graag tegemoet.   

 

Het vermelde kadastrale perceel Slochteren T 1226 lijkt niet te bestaan, mogelijk wordt hier 

een ander perceel bedoeld. Op basis van de genoemde aanduiding is niet te achterhalen welke 

gronden door de inspreker worden bedoeld. 

  

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is ongewijzigd gebleven.  

Inspraakreactie 8 

A1 Vermelde percelen: Slochteren P 2359 

 

B1 Inspreker geeft aan dat het genoemde perceel tijdens de ruilverkaveling gediepploegd is. 

Op basis van onder andere luchtfoto’s en hoogtegegevens is het aannemelijk dat deze bewerking 

inderdaad heeft plaatsgevonden. De kans is groot dat deze werkzaamheden hebben geleid tot 

ernstige aantasting van de eventuele archeologische resten uit de steentijd. De hoge 

verwachtingswaarde van het oostelijke deel van het perceel zal daarom naar beneden toe worden 

bijgesteld naar een lage verwachting (geen onderzoeksplicht).  

 

Voor het westelijke deel was al sprake van een lage archeologische verwachting. Binnen het 

perceel liggen ook twee historische boerderijplaatsen. Omdat archeologische sporen behorende bij 

een boerderijplaats veel dieper reiken dan resten uit de steentijd en dus minder zullen zijn 

aangetast door de werkzaamheden, blijft hiervoor een hoge verwachting/onderzoeksplicht aan de 

orde. 

  

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is verkleind. 

 

Inspraakreactie 9 

A1 Vermelde percelen: Hoogezand P 94, Hoogezand P 111, Sappemeer G 5282, Sappemeer G 

5288, Muntendam E 463, Muntendam E 473, Muntendam E 475, Muntendam E 907, Muntendam E 

910, Muntendam E 911, Muntendam E 913, Muntendam E 914 

 

B1 De percelen Sappemeer G 5282, Sappemeer G 5288 kennen vanwege de ligging binnen de 

bebouwde kom zonder aanwijzingen voor historische bewoning geen onderzoeksplicht. De percelen 

Muntendam E 910 en Muntendam 911 hebben op basis van eerder archeologisch onderzoek al een 

lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht) gekregen. Een deel van perceel 

Hoogezand P 111 kent op basis van reeds bekende verstoringsgegevens al een lage verwachting 

(geen onderzoeksplicht). 
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Binnen percelen Hoogezand P 111, Muntendam E 913, Muntendam E 914 en Muntendam E 463 zijn 

één of meerdere zones vrijgegeven in verband met de aanwezigheid van gastransportleidingen van 

Gas Unie. De aanleg van deze leidingen en de daaropvolgende cultuurtechnische werkzaamheden in 

de werkstrook hebben geleid tot ernstige verstoring van de natuurlijke bodemopbouw en daarmee 

van eventuele archeologische resten. 

 

Op basis van de beschikbare bronnen is er voor de andere (delen van) percelen geen reden om aan 

te nemen dat de genoemde bodembewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze hebben geleid 

tot ernstige aantasting van archeologische resten. Dit betekent dat vooralsnog onvoldoende 

aannemelijk is gemaakt dat de percelen (deels) kunnen worden vrijgegeven.  

 

Mocht de aanvrager beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan worden onderbouwd dat 

op de betreffende percelen diepe bodembewerkingen hebben plaatsgevonden, dan ziet de 

gemeente deze informatie graag tegemoet. 

 

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is ongewijzigd gebleven.  

Inspraakreactie 10 

A1 Vermelde percelen: Hoogezand N 166, Hoogezand N 171, Hoogezand N 190, Hoogezand N 

189, Hoogezand N 177, Hoogezand N 181. 

 

B1 Perceel Hoogezand N 171 en een deel van perceel Hoogezand N 166 zijn naar aanleiding 

van de inspraakreactie van LTO alsnog vrijgegeven (zie beantwoording LTO). Het betreft gronden 

met de aanduiding ‘verwerkt’ op de voorafgaand aan de ruilverkaveling vervaardigde bodemkaart 

en de code Z op de bijbehorende Veen- en zanddieptekaart. Voor deze gronden kan worden 

aangenomen dat de bewerking heeft geleid tot dermate sterke aantasting van mogelijke 

archeologische resten dat een lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht) op zijn 

plaats is. 

 

Uit archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg van een gastransportleiding van de Gas 

Unie is voor de percelen Hoogezand N 181, Hoogezand N 177 en Hoogezand N 190 gebleken dat hier 

nog (deels) intacte podzolbodems voorkomen. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat op 

deze percelen over het gehele oppervlak diepe grondbewerking heeft plaatsgevonden. 

 

Voor de zones binnen de percelen Hoogezand N 181, Hoogezand N 177 en Hoogezand N 190 waar de 

bovengenoemde gastransportleiding in open ontgraving is aangelegd, is de archeologische 

verwachting naar beneden toe bijgesteld naar een lage verwachting (geen onderzoeksplicht). Deze 

zones zijn voorafgaand aan en tijdens de aanleg van de leiding archeologisch onderzocht, waarbij 

op een aantal locaties archeologische resten zijn aangetroffen en gedocumenteerd/verzameld. 

 

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is voor een beperkt deel verkleind. 

Inspraakreactie 11 

A1 Vermelde percelen: Slochteren T 16, Slochteren T 138, Slochteren T 139, Slochteren T 183, 

Slochteren T 231, Slochteren T 232, Slochteren T 1421, Slochteren T 1821 
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B1 De percelen Slochteren T 16, Slochteren T 183 en Slochteren T 1821 kennen al een lage 

archeologische verwachting en dus geen onderzoeksplicht. Binnen de percelen Slochteren T 138, 

Slochteren T 139, Slochteren T 231, Slochteren T 232 en Slochteren T 1421 komen enkele zones 

voor die een hoge archeologische verwachting kennen. Op basis van de beschikbare bronnen is er 

voor deze zones geen reden om aan te nemen dat de genoemde bodembewerkingen hebben 

plaatsgevonden en dat deze hebben geleid tot ernstige aantasting van archeologische resten.  

 

Hierbij wordt opgemerkt dat binnen percelen Slochteren T 138 en Slochteren T 139 onder meer een 

geregistreerde middeleeuwse vindplaats (AMK-terrein 5617), een mogelijke middeleeuwse 

huiswierde en twee historische boerderijplaatsen zijn gelegen.  

 

Vooralsnog is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de percelen (deels) kunnen worden 

vrijgegeven. Mocht de aanvrager beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan worden 

aangetoond dat op de betreffende percelen diepe bodembewerkingen hebben plaatsgevonden die 

tot gevolg hebben gehad dat er geen archeologische waarden meer aanwezig kunnen zijn, dan ziet 

de gemeente deze informatie graag tegemoet. 

 

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is ongewijzigd gebleven.  

Inspraakreactie 12 

A1 Vermelde percelen: Meeden H 341, Meeden H 671, Meeden H 129, Meeden H 156, Meeden 

H 559, Meeden H 722 

  

B1 Uit recent archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg van een 

middenspanningskabel is voor een zone binnen de percelen Meeden H 129, Meeden H 671 en 

Meeden H 722 gebleken dat de hier voorkomende  podzolbodems grotendeels zijn verstoord. Het is 

daarom aannemelijk dat op deze percelen diepere grondbewerkingen hebben plaatsgevonden, die 

hebben geleid tot ernstige aantasting van eventuele archeologische resten.  

 

Nadere bestudering van de hoogtegegevens wijst erop dat de hogere delen van de percelen Meeden 

H 156, Meeden H 341 en Meeden H 559 zijn afgevlakt/vlakgeschoven. De kans is groot dat deze 

werkzaamheden hebben geleid tot ernstige aantasting van de hier verwachte archeologische resten 

uit de steentijd.  

 

C1 De verwachting voor alle zes genoemde percelen zal worden bijgesteld naar een lage 

archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht). 

  

Inspraakreactie 13 

A1 Vermelde percelen: Hoogezand R 1072, Hoogezand O 484, Hoogezand O 495, Hoogezand O 

496, Hoogezand O 558, Hoogezand O 677, Hoogezand O 679, Hoogezand O 681, Hoogezand P 57, 

Hoogezand P 912, Hoogezand P 586, Hoogezand R 678, Hoogezand R 684, Hoogezand R 1080, 

Hoogezand R 1068, Hoogezand R 1050, Hoogezand R 193, Hoogezand R 515, Hoogezand R 483, 

Hoogezand R 487, Hoogezand R 1048, Hoogezand R Hoogezand 802, Hoogezand R 803, Hoogezand R 

192, Hoogezand R 832, Hoogezand R 1060, Hoogezand R 1066, Hoogezand O 785, Hoogezand O 829 
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B1 De percelen Hoogezand R 1072, Hoogezand R 678, Hoogezand R 487, Hoogezand R 1048, 

Hoogezand R 802, Hoogezand R 803 en Hoogezand R 684 hebben op basis van bekende 

verstoringsgegevens of eerder onderzoek al een lage archeologische verwachting (geen 

onderzoeksplicht) gekregen. Dit geldt ook voor (grote) delen van de percelen Hoogezand R 1080, 

Hoogezand R 1050, Hoogezand P 912 en Hoogezand R 192. Perceel Hoogezand R 483 is grotendeels 

vrijgegeven naar aanleiding van archeologisch onderzoek.  

 

Uit raadpleging van het betreffende onderzoeksrapport blijkt dat ook aan de rest van het perceel 

een lage verwachting kan worden toegekend. De onderzoeksplicht voor dit deel van het perceel 

Hoogezand R 483 komt daarom alsnog te vervallen. 

 

Perceel Hoogezand R 1068 bestaat uit erf met daarachter gelegen akker. Voor het grootste deel van 

het erf geldt al geen onderzoeksplicht vanwege de aanwezigheid van een volledig ingericht en 

bebouwd erf. Het achterste deel van het erf was ten onrechte nog niet vrijgesteld. Dit wordt alsnog 

gecorrigeerd.  

 

Uit een nadere bestudering van de hoogtegegevens blijkt dat een deel van perceel Hoogezand O 

679 is afgegraven. Voor dit deel van het perceel zal de archeologische verwachting naar beneden 

toe worden bijgesteld naar een lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht). 

 

Op basis van de beschikbare bronnen is er voor de andere (delen van) percelen geen reden om aan 

te nemen dat de genoemde bodembewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze hebben geleid 

tot ernstige aantasting van archeologische resten. Dit betekent dat vooralsnog onvoldoende 

aannemelijk is gemaakt dat de percelen (deels) kunnen worden vrijgegeven.  

 

Mocht de aanvrager beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan worden onderbouwd dat 

op de betreffende percelen diepe bodembewerkingen hebben plaatsgevonden, dan ziet de 

gemeente deze informatie graag tegemoet. Hierbij wordt opgemerkt dat binnen percelen 

Hoogezand O 558, Hoogezand O 677 en Hoogezand O 681 (delen van) geregistreerde 

steentijdvindplaatsen liggen (AMK-terreinen 7853, 14708 en 14709). 

 

Het vermelde perceel Hoogezand O 496 lijkt niet te bestaan, mogelijk wordt hier een ander 

perceel bedoeld. Op basis van de genoemde aanduiding is niet te achterhalen welke gronden 

door de inspreker worden bedoeld. 

 

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is verkleind. 

Inspraakreactie 14 

A1 Vermelde percelen: Hoogezand P 150, Hoogezand P 153, Hoogezand P165, Hoogezand P 

167, Hoogezand R 508, Hoogezand R 512, Hoogezand R 516 en Hoogezand R 524 

  

B1 Inspreker geeft aan dat hij reeds in 2010 heeft doorgegeven dat de percelen Hoogezand P 

150, P 153, P165, P 167, R 508, R 512, R 516 en R 524 ten tijde van de ruilverkaveling met subsidie 

volledig gediepploegd zijn tot een diepte van 1,50 m. 

In 2010 is inderdaad al geoordeeld dat het aannemelijk is dat deze percelen diep zijn bewerkt. De 

percelen zijn op de toenmalige beleidskaart van de gemeente Hoogezand-Sappemeer dan ook 



Nota van inspraakreacties Beleidsnota Archeologie Midden-Groningen 11 februari 2020  -  pag.13 

vrijgesteld van onderzoeksplicht. Per abuis is dit niet verwerkt op de Waarden- en 

verwachtingenkaart en Beleidskaart voor Midden-Groningen. Dit wordt gecorrigeerd.  

 

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is verkleind. 

Inspraakreactie 15 

A1 Vermelde percelen: Meeden F 38, Meeden F 39, Meeden F 72, Meeden F 73, Meeden G 9, 

Meeden G 13, Meeden G 17, Meeden G 116, Meeden G 223 

 

B1 Delen van de percelen Meeden F 73 + Meeden G 9 zijn naar aanleiding van de 

inspraakreactie van LTO alsnog vrijgegeven (zie beantwoording LTO). Het betreft gronden met de 

aanduiding ‘verwerkt’ op de voorafgaand aan de ruilverkaveling vervaardigde bodemkaart en de 

codes Z of Z1V1 op de bijbehorende Zand - veen en keileemkaart. Voor deze gronden kan worden 

aangenomen dat de bewerking heeft geleid tot dermate sterke aantasting van mogelijke 

archeologische resten dat een lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht) op zijn 

plaats is. 

 

Perceel Meeden G 13 bestaat uit het erf Hereweg 111 en achterliggend bouwland. Het erf is 

bebouwd en verhard. Het is niet aannemelijk dat de genoemde diepe grondbewerkingen hebben 

plaatsgevonden. Overigens kent het deel van het erf dat niet samenvalt met de historische 

boerderijplaats al een lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht).  

 

Perceel Meeden G 17 kent al een lage verwachting (geen onderzoeksplicht). 

 

Op basis van de beschikbare bronnen is er voor de andere (delen van) percelen geen reden om aan 

te nemen dat de genoemde bodembewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze hebben geleid 

tot ernstige aantasting van archeologische resten. Dit betekent dat vooralsnog onvoldoende 

aannemelijk is gemaakt dat de percelen (deels) kunnen worden vrijgegeven.  

 

Mocht de aanvrager beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan worden onderbouwd dat 

op de betreffende percelen diepe bodembewerkingen hebben plaatsgevonden, dan ziet de 

gemeente deze informatie graag tegemoet.  

 

De vermelde kadastrale percelen Meeden F 72 en Meeden G 223 lijken niet te bestaan. 

Mogelijk zijn deze opgegaan in een ander perceel of zijn deze hernummerd. Op basis van de 

genoemde aanduidingen is niet te achterhalen welke gronden door de inspreker worden 

bedoeld. 

 

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is deels verkleind.  

 

Inspraakreactie 16 

A1 Vermelde percelen: Slochteren R 142, Slochteren R 502, Slochteren P 38, Slochteren P 

1443, Slochteren P 2166, Slochteren T 338, Noordbroek I 50, Noordbroek I 658, Noordbroek I 659, 

Noordbroek I 308, Noordbroek I 1478, Noordbroek I 1453, Noordbroek I 1316, Noordbroek I 65, 

Noordbroek I 66, Noordbroek I 67, Noordbroek I 304, Noordbroek I 1536, Noordbroek I 1525, 
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Noordbroek I 1524, Noordbroek I 1534, Noordbroek I 1535, Noordbroek I 796, Noordbroek I 47, 

Noordbroek I 797 

 

B1 Nadere bestudering van de hoogtegegevens wijst erop dat de hogere delen van de percelen 

Slochteren P 38 en Slochteren P 2166 zijn afgevlakt/vlakgeschoven. De kans is groot dat deze 

werkzaamheden hebben geleid tot ernstige aantasting van de hier verwachte archeologische resten 

uit de steentijd. Voor deze twee percelen zal de archeologisch verwachting daarom naar beneden 

toe worden bijgesteld naar een lage verwachting (geen onderzoeksplicht). Dit geldt ook voor het 

perceeltje Slochteren P 1443 dat samen met Slochteren P 38 één landbouwperceel vormt.  

 

Voor een groot deel van perceel Noordbroek I 478 geldt al geen onderzoeksplicht vanwege de 

aanwezigheid van een volledig ingericht en bebouwd erf zonder aanwijzingen voor historische 

bewoning.  

 

Voor het perceel Slochteren T 338 geldt alleen voor het meest noordelijke en meest zuidelijke deel 

een hoge archeologische verwachting. Hier liggen hogere zandgronden waar een grote kans bestaat 

op resten uit de steentijd. Uit de hoogtegegevens blijkt dat de hoogte in het zuidelijke deel is 

afgegraven. Voor dit deel van het perceel zal de verwachting worden bijgesteld naar een lage 

archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht). De hoge verwachting voor het meest 

noordelijke deel van het perceel blijft gehandhaafd. 

 

Op basis van de beschikbare bronnen is er voor de andere (delen van) percelen geen reden om aan 

te nemen dat de genoemde bodembewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze hebben geleid 

tot ernstige aantasting van archeologische resten. Dit betekent dat vooralsnog onvoldoende 

aannemelijk is gemaakt dat de percelen (deels) kunnen worden vrijgegeven.  

 

Mocht de aanvrager beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan worden onderbouwd dat 

op de betreffende percelen diepe bodembewerkingen hebben plaatsgevonden, dan ziet de 

gemeente deze informatie graag tegemoet 

  

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is deels verkleind.  

 

Inspraakreactie 17 

A1 Vermelde percelen: Slochteren S468, Slochteren S470, Slochteren S503, Slochteren S1324, 

Slochteren S1633, Slochteren S1634, Slochteren S1660, Slochteren S1997, Slochteren S2241, 

Slochteren S648, Slochteren S649, Slochteren S650, Slochteren S651, Slochteren S664, Slochteren 

S1837, Slochteren S657, Slochteren S1659 

 

B1 Het perceel Slochteren S2241 kent reeds een lage archeologische verwachting (geen 

onderzoeksplicht). Dit geldt ook voor een deel van perceel Slochteren S 648. Van een zone binnen 

percelen Slochteren S 649, Slochteren S 650 en Slochteren S 651 is bekend dat deze is afgegraven. 

Deze zone is daarom vrijgesteld van onderzoeksplicht. Dit geldt ook voor een strook grond die nu 

onderdeel is van Slochteren S 1633 en Slochteren S 1324. 
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Voor het grootste deel van het bouwvlak van Westerzanden 2 (onderdeel van perceel Slochteren S 

651) geldt geen onderzoeksplicht vanwege de aanwezigheid van een ingericht en bebouwd erf 

zonder aanwijzingen voor historische bewoning. 

 

Op basis van de beschikbare bronnen is er voor de andere (delen van) percelen geen reden om aan 

te nemen dat de genoemde bodembewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze hebben geleid 

tot ernstige aantasting van archeologische resten. Dit betekent dat vooralsnog onvoldoende 

aannemelijk is gemaakt dat de percelen (deels) kunnen worden vrijgegeven.  

 

Mocht de aanvrager beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan worden onderbouwd dat 

op de betreffende percelen diepe bodembewerkingen hebben plaatsgevonden, dan ziet de 

gemeente deze informatie graag tegemoet. 

  

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is ongewijzigd gebleven. 

Inspraakreactie 18 

A1 Vermelde percelen: Slochteren S 2327 

 

B1 Op basis van onder meer luchtfoto’s wordt het aannemelijk geacht dat perceel Slochteren S 

2327 diep bewerkt is. De archeologische verwachting zal naar beneden toe worden bijgesteld naar 

een lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht). 

 

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is gewijzigd in lage archeologische 

verwachting. 

Inspraakreactie 19 

A1 Vermelde percelen: Muntendam E 689, Muntendam E 534, Muntendam E 530, Muntendam E 

476, Muntendam E 690 

 

B1 Inspreker geeft aan dat de genoemde percelen tot een diepte van 1,20 m zijn 

gediepploegd. Voor perceel Muntendam E 534 is een door de provincie Groningen een vergunning 

verleend voor het mengwoelen en diepploegen van delen van het huidige perceel. Het is 

aannemelijk dat de vergunde bewerking ook is uitgevoerd. Voor de betreffende perceelsdelen 

wordt de verwachting daarom naar beneden toe bijgesteld naar een lage archeologische 

verwachting (geen onderzoeksplicht). 

 

Op basis van de beschikbare bronnen is er voor de andere (delen van) percelen geen reden om aan 

te nemen dat de genoemde bodembewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze hebben geleid 

tot ernstige aantasting van archeologische resten. Dit betekent dat vooralsnog onvoldoende 

aannemelijk is gemaakt dat de percelen (deels) kunnen worden vrijgegeven.  

 

Mocht de aanvrager beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan worden onderbouwd dat 

op de betreffende percelen diepe bodembewerkingen hebben plaatsgevonden, dan ziet de 

gemeente deze informatie graag tegemoet. 

 

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is deels verkleind. 
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Inspraakreactie 20, LTO Noord 

1.1. Archeologische waarde- en verwachtingenkaart Midden-Groningen 

 

A1 Verstoorde percelen:  

LTO verwijst naar bodemkaarten die in het verleden door STIBOKA zijn opgesteld in het 

kader van de ruilverkavelingen. Deze kaarten hebben een andere schaal dan de 

bodemkaart die voor het opstellen van de archeologische waarden- en verwachtingenkaart 

is gebruikt. LTO verzoekt de gemeente alle afgegraven en vergraven percelen zoals die 

zijn aangegeven op de STIBOKA-kaarten over te nemen op de gemeentelijke archeologische 

verwachtingskaart. 

 

B1 De kaart uit het eerste voorbeeld van LTO (omgeving Kropswolde/Wolfsbarge) betreft de 

kaart “De Groninger Veenkoloniën (westelijk deel). Bodemkundige en landbouwkundige 

onderzoekingen in het kader van de bodemkartering.” Op deze classificatiekaart voor 

cultuurtechnische doeleinden zijn naast vijf bodemklassen ook percelen aangegeven met 

de aanduiding “herontgonnen, gezakt en/of geëgaliseerd”. 

 

Zoals in bijlage VI is aangegeven, is deze kaart wel degelijk gebruikt bij de vervaardiging 

van de waardenkaart. Omdat niet bekend is wat de karteerders hebben verstaan onder de 

termen ‘herontgonnen’ en ‘gezakt’, is niet vast te stellen welke eventuele bewerking hier 

zou hebben plaatsgevonden en tot welke diepte dit zou zijn uitgevoerd. Daarom kunnen 

deze percelen niet op voorhand integraal worden vrijgegeven voor wat betreft 

archeologische resten. Bij de vervaardiging van de waardenkaart is daarom voor elk van 

deze percelen aan de hand van andere bronnen (AHN, luchtfoto’s) gecontroleerd of het 

aannemelijk is dat hier bewerkingen hebben plaatsgevonden die hebben geleid tot ernstige 

aantasting van archeologische resten (afgraving, egalisatie, diepploegen). Percelen 

waarvoor dit het geval is, hebben op de waardenkaart vervolgens de aanduiding lage 

archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht) gekregen.  

 

Het tweede voorbeeld van LTO heeft betrekking op bodemkaarten met een schaal 1:15.000 

die voorafgaand aan de ruilverkavelingen in het gebied zijn vervaardigd door STIBOKA. Uit 

raadpleging van de Alterra-kaartencollectie van Wageningen University & Research 

(https://www.wur.nl/en/Library/Imagecollections/Collections/Map-Collection.htm) blijkt 

dat alleen voor de ruiverkavelingsgebieden Slochteren, Harkstede en Meeden-Scheemda 

dergelijke bodemkaarten beschikbaar zijn. Voor de gebieden Veendam en Wildervank 

waarnaar LTO verwijst zijn alleen bodemkaarten van vijf specifieke agrarische bedrijven 

beschikbaar. Geen van deze bedrijven ligt in de gemeente Midden-Groningen. De 

ruilverkaveling Luddeweer-Overschild (samenhangend met de realisatie van natuurgebied ’t 

Roegwold en vooral bedoeld om een snelle omzetting van landbouw naar natuur mogelijk te 

maken) is pas recent (2011) afgerond. Van dit ruilverkavelingsgebied zijn geen 

gedetailleerde bodemkaarten openbaar beschikbaar.  

 

De eventuele archeologische consequenties van de op deze bodemkaarten aangeduide 

percelen hangt af van de aard en diepte van de uitgevoerde werkzaamheden en van de 

aard en diepteligging van de (verwachte) archeologische resten. Dit betekent dat de 

percelen die als afgegraven, vergraven en/of verwerkt zijn weergegeven op deze 

bodemkaarten niet integraal zijn vrij te geven voor wat betreft archeologische resten. Uit 
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de bij de bodemkaarten behorende rapporten blijkt dat voor elk van de 

ruilverkavelingsgebieden een andere definitie is gehanteerd van de termen vergraven, 

afgegraven en verwerkt. Dit betekent, samen met een deels andere bodemopbouw en 

bewoningsgeschiedenis, dat de gevolgen voor de archeologische verwachtingswaarden per 

gebied verschillen.  

 

Meeden-Scheemda 

Voor het ruilverkavelingsgebied Meeden-Scheemda geldt dat de archeologisch relevante 

lagen vooral bestaan uit pleistocene keileem- en dekzandafzettingen (resten uit het 

paleolithicum, mesolithicum en mogelijk neolithicum t/m ijzertijd) en het Holocene 

veenpakket (middeleeuwen en nieuwe tijd). Op de Dollardklei-afzettingen uit de 14de-16de 

eeuw kunnen daarnaast resten worden aangetroffen uit de nieuwe tijd.  

 

De meeste van de door LTO bedoelde gronden hebben op de bodemkaart Meeden-Scheemda 

de aanduiding ‘verwerkt’. In het bijbehorende rapport worden deze gronden als volgt 

omschreven: "...tot op een diepte van minimaal 40 cm verwerkt. Deze toevoeging omvat de 

gediepspitte of gewoelde percelen. Overwegend zijn het zand- en moerige gronden."   

 

In een aantal gevallen kan worden aangenomen dat de bewerking heeft geleid tot dermate 

sterke aantasting van mogelijke archeologische resten dat een lage archeologische 

verwachting (geen onderzoeksplicht) op zijn plaats is. Dit geldt voor dekzandgronden met 

een steentijdverwachting (paleolithicum/mesolithicum) waar ten tijde van de bewerking 

geen of slechts een dunne afdekkende veenlaag aanwezig was. Hier ligt het prehistorisch 

maaiveld immers (vrijwel) aan het oppervlak waardoor de ondiepe steentijdresten door de 

bewerking waarschijnlijk zijn aangetast dan wel vernietigd.  

 

Dit betekent dat de archeologische verwachting voor gronden met de aanduiding ‘verwerkt’ 

op de bodemkaart en de codes Z of Z1V1 op de bijbehorende Zand - veen en keileemkaart 

naar beneden zal worden bijgesteld naar een lage verwachting (geen onderzoeksplicht). 

Voor gronden waar het zand ten tijde van de kartering dieper lag dan 60 cm (Z2V1, Z2V2, 

Z3V3 en Z4V4) geldt dat het omzetten van de grond tot een diepte van meer dan 40 cm 

niet persé heeft geleid tot ernstige aantasting van eventuele archeologische resten uit de 

steentijd (paleolithicum/mesolithicum). Verstoring van de archeologisch relevante lagen is 

hier alleen aan te tonen middels veldonderzoek. Voor zover deze gronden een hoge 

verwachting hebben op de archeologische verwachtingenkaart, wordt deze gehandhaafd. 

 

Omdat archeologische sporen uit andere perioden dan de steentijd veel dieper kunnen 

reiken, kan het voorkomen dat voor gronden met een andere dan uitsluitend een 

steentijdverwachting een hoge verwachting/onderzoeksplicht aan de orde blijft. Binnen 

het ruilverkavelingsgebied Meeden-Scheemda geldt dit voor enkele historische 

boerderijplaatsen en een aantal zones binnen de historische kern van Meeden. 

 

Naast de aanduiding ‘verwerkt’ komt op de bodemkaart in dit gebied ook de aanduiding 

‘afgegraven’ voor. In het bijbehorende rapport worden deze gronden als volgt omschreven: 

"...meer dan 40 cm afgegraven. Deze toevoeging treft men aan langs Winschoter Diep 

(tichelgronden), ten noorden van Westerlee (in de omgeving van de plaats waar een 

pottenbakkerij heeft gestaan) en in de omgeving van Tranendal in afgegraven 

zandgronden.” Voor zes van de acht percelen met deze aanduiding binnen het 
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ruilverkavelingsgebied Meeden-Scheemda gold op de verwachtingskaart al een lage 

archeologische verwachting. Voor de twee andere percelen kan ook worden aangenomen 

dat de afgraving heeft geleid tot ernstige aantasting van eventuele archeologische resten 

uit alle perioden. Voor deze percelen is de verwachting alsnog naar beneden toe bijgesteld 

naar een lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht). 

 

Harkstede 

Voor het ruilverkavelingsgebied Harkstede geldt dat de archeologisch relevante lagen 

vooral bestaan uit pleistocene keileem- en dekzandafzettingen (resten uit het 

paleolithicum, mesolithicum, middeleeuwen en nieuwe tijd) en het restant van het 

holocene veenpakket (middeleeuwen en nieuwe tijd). Op de klei-afzettingen in het uiterste 

noorden van het gebied kunnen daarnaast resten voorkomen uit de Romeinse tijd, 

middeleeuwen en nieuwe tijd. 

 

Binnen het ruilverkavelingsgebied Harkstede komen gronden voor met de aanduiding 

‘afgegraven/verwerkt’ en met de aanduiding ‘verwerkt’. In het bijbehorende rapport 

worden de ‘afgegraven/verwerkte’ gronden als volgt omschreven: “…meer dan 50 cm 

afgegraven en tevens diep verwerkt. Deze toevoeging is gebruikt voor de diep afgegraven 

zandgronden in de omgeving van Kolham en Froombosch.” De ‘verwerkte’ gronden zijn in 

het bijbehorende rapport beschreven als: “…verwerkt tot op een diepte van minstens 40 

cm. Deze toevoeging omvat de gediepspitte of gewoelde percelen in overwegend 

zandgronden en moerige gronden.” 

 

Voor de afgegraven/verwerkte gronden geldt dat de bewerkingen hebben geleid tot 

dermate sterke aantasting van mogelijke archeologische resten uit alle perioden dat een 

lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht) op zijn plaats is. Voor zover deze 

percelen nog niet op basis van andere bronnen waren aangeduid met een lage 

archeologische verwachting, is de verwachting alsnog naar beneden bijgesteld naar een 

lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht). 

 

Voor de verwerkte gronden geldt net als in de omgeving van Meeden dat in een aantal 

gevallen kan worden aangenomen dat de bewerking heeft geleid tot dermate sterke 

aantasting van mogelijke archeologische resten dat een lage archeologische verwachting 

(geen onderzoeksplicht) op zijn plaats is. Dit geldt voor dekzandgronden met een 

steentijdverwachting (paleolithicum/mesolithicum) waar ten tijde van de bewerking geen 

of slechts een dunne afdekkende veenlaag aanwezig was. Hier ligt het prehistorisch 

maaiveld immers (vrijwel) aan het oppervlak waardoor de ondiepe steentijdresten door de 

bewerking waarschijnlijk zijn aangetast dan wel vernietigd. 

 

Dit betekent dat de archeologische verwachting voor gronden met de aanduiding ‘verwerkt’ 

op de bodemkaart en de codes Z, V1ZI of V2ZI op de bijbehorende Veen- en 

zanddieptekaart naar beneden zal worden bijgesteld naar een lage verwachting (geen 

onderzoeksplicht). Voor gronden waar ten tijde van de kartering sprake was van een 

afdekkende veenlaag (codes V1ZII en V2ZII) geldt dat het omzetten van de grond tot een 

diepte van meer dan 40 cm niet per definitie heeft geleid tot aantasting van eventuele 

archeologische resten uit de steentijd. Verstoring van de archeologisch relevante lagen is 

hier alleen aan te tonen middels veldonderzoek. Voor zover deze gronden een hoge 

verwachting hebben op de archeologische verwachtingenkaart, wordt deze gehandhaafd.  
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Omdat archeologische sporen uit andere perioden dan de steentijd veel dieper kunnen 

reiken, kan het voorkomen dat voor gronden met een andere dan uitsluitend een 

steentijdverwachting een hoge verwachting/onderzoeksplicht aan de orde blijft. In het 

ruilverkavelingsgebied Harkstede geldt dit voor enkele historische boerderijplaatsen, een 

borgterrein en een aantal zones binnen de historische kern van Harkstede. 

 

Slochteren 

Voor het ruilverkavelingsgebied Slochteren geldt dat de archeologisch relevante lagen 

vooral bestaan uit pleistocene keileem- en dekzandafzettingen (resten uit paleolithicum, 

mesolithicum, neolithicum, mogelijk brons- en ijzertijd, middeleeuwen en nieuwe tijd) en 

het restant van het holocene veenpakket (middeleeuwen en nieuwe tijd). Op de klei-

afzettingen in het noorden van het gebied kunnen daarnaast resten voorkomen uit de 

Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd. 

 

Binnen het ruilverkavelingsgebied Slochteren komen gronden voor met de aanduiding 

‘afgegraven’ en met de aanduiding ‘vergraven’. In het bijbehorende rapport worden de 

‘afgegraven’ gronden als volgt omschreven: “…meer dan 40 cm afgegraven; dit zijn 

overwegend zandgronden die door zandwinning verlaagd zijn.” De ‘vergraven’ gronden zijn 

in het bijbehorende rapport beschreven als: “…gediepspitte of gewoelde percelen en de 

percelen die door zandafgraving of ophoging een verstoorde profielopbouw hebben.” De 

meeste percelen hebben een gecombineerde aanduiding afgegraven/vergraven. 

 

Voor de afgegraven en de afgegraven/vergraven gronden geldt dat de bewerkingen hebben 

geleid tot dermate sterke aantasting van mogelijke archeologische resten uit alle perioden 

dat een lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht) op zijn plaats is. Voor 

zover deze percelen nog niet op basis van andere bronnen waren aangeduid met een lage 

archeologische verwachting, is de verwachting alsnog naar beneden bijgesteld naar een 

lage archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht). 

 

Voor de vergraven gronden in dit ruilverkavelingsgebied geldt dat niet duidelijk is tot welke 

diepte een eventuele bewerking heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden hier niet alleen 

oppervlakkige resten verwacht uit de steentijd, maar ook dieper doorlopende sporen uit 

het neolithicum, mogelijk brons- en ijzertijd, middeleeuwen en nieuwe tijd. Voor zover 

deze gronden een hoge verwachting hebben op de archeologische verwachtingenkaart, 

wordt deze daarom in principe gehandhaafd. Uitzondering hierop zijn percelen waarvan op 

basis van de AHN is vast te stellen dat hier ook afgraving heeft plaatsgevonden. Van deze 

percelen is de verwachting bijgesteld naar een lage archeologische verwachting (geen 

onderzoeksplicht). 

 

C1 Het gebied met een hoge archeologische verwachting is deels verkleind. 

 

A2 Historische boerderijplaatsen 

LTO heeft een vraag over de hoeveelheid boerderijplaatsen op de waardenkaart en vraagt 

waarom er ook boerderijplaatsen uit 1880 op staan. LTO verzoekt de gemeente om het 

aantal boerderijplaatsen op de waardenkaart terug te brengen tot circa 100 en stelt 

hierbij voor om op gronden zoals ouderdom, architectuur en bekende bewoners een 

selectie te maken van de belangrijkste boerderijerven. 
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B2  De archeologische waarde van een boerderijplaats heeft geen betrekking op nog bestaande 

historische bebouwing, maar op het oude erf zelf en de archeologische sporen en vondsten 

die daarin (kunnen) voorkomen. Binnen dit erf bestaat de kans op archeologisch 

waardevolle resten van oude bebouwing (o.a. paalsporen, funderingen, oude vloerniveaus, 

haardplaatsen), waterputten, beerputten en afvalkuilen. De ouderdom en/of architectuur 

van de huidige bebouwing is dus niet relevant voor de archeologische waarde. Ook is de 

archeologische waarde van een erf niet afhankelijk van de bekendheid van zijn voormalige 

bewoners. Daarbij is op voorhand (zonder veldonderzoek en waardering volgens de 

geldende waarderingssystematiek) niet te bepalen dat bijvoorbeeld een middeleeuwse 

boerderijplaats behoudenswaardiger zou zijn dan een boerderijplaats uit de 16de of 17de 

eeuw. 

 

C2 De vraag/opmerking van LTO heeft niet geleid tot wijzigingen. 

 

 

A3 AMK-terreinen  

LTO geeft aan dat bijna alle AMK-terreinen in de jaren 80/90 zijn gekarteerd, maar dat uit 

veldcontroles rond 2000 zou zijn gebleken dat deze zwaar of ernstig verstoord zijn. LTO 

stelt hierbij dat de terreinen slechts op basis van oppervlaktevondsten zouden zijn 

aangewezen en dat helemaal niet zeker is dat de aangewezen terreinen ook daadwerkelijk 

vuursteenvindplaatsen bevatten. LTO verzoekt daarom de gemeente om de terreinen 

middels de systematiek van de KNA 4.1 te herwaarderen. 

 

B3  De AMK-terreinen liggen verspreid over de gemeente en kennen een zeer uiteenlopende 

achtergrond voor wat betreft aanwijzing en onderzoeksgeschiedenis. Vermoedelijk doelt 

LTO hier vooral op de AMK-terreinen in het veenkoloniale deel van de gemeente, dus het 

gebied ten zuiden van Hoogezand en Sappemeer. Deze vindplaatsen zijn als AMK-terrein 

aangewezen na veldonderzoek in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG) in het kader 

van de herinrichting van het gebied (Niekus 1998). In tegenstelling tot bijvoorbeeld de 

veenkoloniale gemeenten Veendam en Pekela zijn hier geen hele percelen aangewezen als 

AMK-terrein, maar is de aanwijzing beperkt tot de daadwerkelijk middels onderzoek 

begrensde vindplaats. De vindplaatsen zijn destijds wetenschappelijk gewaardeerd op basis 

van onder meer bodemgaafheid. Bij de aanwijzing als AMK-terrein is daarnaast rekening 

gehouden met de landschappelijke context, ensemblewaarde en relatieve zeldzaamheid 

van deze vindplaatsen. De gemeente Midden-Groningen ziet op dit moment geen reden om 

hierin een andere afweging te maken. 

 

C3 De vraag/opmerking van LTO heeft niet geleid tot wijzigingen. 

 
Beleid gerelateerde onderwerpen 

 

 

A4 Vrijstellingsgrenzen 

LTO-Noord stelt dat niet alle werkzaamheden die horen bij normaal gebruik en beheer van 

grond zijn vrijgesteld van vergunning. LTO-Noord doelt hier met name op 

grondbewerkingen tot 50 cm onder maaiveld en verwijst hierbij onder andere naar 

ervaringen op de proefboerderijen Ebelsheerd en Kollumerwaard. LTO-Noord doet een 
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voorstel tot aangepaste vrijstellingsdiepten en oppervlaktes voor zowel bouwactiviteiten 

als grondroerende werkzaamheden.  

 

B4  Grondbewerkingen dieper dan 30 cm komen in Nederland slechts incidenteel voor. (zie 

bijvoorbeeld Inventarisatie van reguliere teelthandelingen in de landbouw in Nederland, de 

invloed ervan op de bodem in verband met de consequenties voor de archeologische resten 

van Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek - Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.) 

  

Dit blijkt ook uit het convenant dat LTO Noord d.d. 15-12-2011 heeft gesloten met 

Gedeputeerde Staten Drenthe en de colleges van B&W van alle Drentse gemeenten, waarin 

is vastgelegd wat regulier agrarisch gebruik is in zandgebieden. In een groot deel van de 

gemeente Midden-Groningen betreft de bodem een zandondergrond die zeer sterk 

vergelijkbaar is met de bodem in de Drentse Veenkoloniën (aangrenzende en nabijgelegen 

Drentse gemeenten). De vrijgestelde diepte in de gemeente Midden-Groningen bedraagt 

voor alle gebieden met een dubbelbestemming archeologie 40 cm minus maaiveld en is dus 

al ruimer dan in het genoemde convenant is vastgelegd. Voor zover in de gemeente 

Midden-Groningen sprake is van kleigronden, kennen deze een deels andere 

ontstaansgeschiedenis en zeker ook een andere bewoningsgeschiedenis dan het noordelijke 

zeekleigebied.  

Ook kan de vermeende noodzaak voor woelen tot een diepte van 50 cm in het noordelijk 

zeekleigebied niet zonder meer worden geprojecteerd op de klei-op-veengronden in het 

oosten en noordwesten van de gemeente Midden-Groningen. Er is dan ook geen reden om 

een grotere vrijstellingsdiepte te hanteren. 

  

Aangaande de van vergunning vrijgestelde oppervlaktes is er een zorgvuldige afweging 

gemaakt tussen de wettelijke zorg voor het archeologisch erfgoed en het belang van 

initiatiefnemers. De wettelijke vrijstelling in gebieden waar het bestemmingsplan op het 

gebied van archeologisch erfgoed nog niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden,  

bedraagt 100 m2. In 2008 zijn de eerste Groningse beleidskaarten opgesteld waarbij in 

overleg met de begeleidingscommissie besloten is om de vrijstellingsgrens voor gebieden 

met een hoge verwachting op te rekken naar 200 m2 en om gebieden met een lage 

verwachting zelfs volledig vrij te stellen van een onderzoeksplicht. De gemeente Midden-

Groningen heeft besloten deze richtlijn over te nemen. 

 

De vrijstellingsgrenzen binnen de gemeente Midden-Groningen zijn verder mede ingegeven 

door de ontstaansgeschiedenis en de daarmee samenhangende bewoningsgeschiedenis van 

het gemeentelijk grondgebied. Er is gekeken naar de mate van mogelijk informatieverlies 

door eventuele verstoring van een (verwachte) vindplaats en vanaf welke omvang dit zou 

kunnen leiden tot een onacceptabel verlies van wetenschappelijke informatiewaarde. 

Hierbij speelt zowel de omvang van de (verwachte) vindplaats als de aard van de 

archeologische resten een rol. 

 

Grotere vrijstellingen dan nu in de planregels zijn vervat, zijn vanuit het oogpunt van een 

goede omgang met het archeologisch erfgoed ongewenst. 

 

C4 De vraag/opmerking van LTO heeft niet geleid tot wijzigingen. 

 

A5 Wanneer onderzoek?  
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LTO geeft aan dat er onduidelijkheid bestaat over het gebruik van de term projectgebied 

en de hieraan gekoppelde onderzoeksplicht. LTO vraagt de gemeente bij het vaststellen 

van de onderzoeksplicht alleen rekening te houden met de omvang en de diepte van de 

voorgenomen bodemverstorende maatregelen. 

 

B5 De term projectgebied is niet zoals LTO Noord veronderstelt synoniem met de term 

plangebied. Met projectgebied wordt bedoeld het gebied waar in het geval van 

(grootschalige) ontwikkelingen sprake is van een wijziging van het bestemmingsplan of van 

buitenplanse afwijkingen (het vroegere ‘projectbesluit’). In dergelijke gevallen moet in het 

kader van een goede ruimtelijke ordening in ieder geval bij de eerste fase van onderzoek 

(bureauonderzoek) worden uitgegaan van het totale projectgebied. Bij een reguliere bouw- 

of aanlegactiviteit (binnenplans, middels omgevingsvergunning) voor een plangebied wordt 

bij het bepalen van de onderzoeksplicht altijd uitgegaan van het oppervlak waar 

daadwerkelijk bodemverstoring gaat plaatsvinden.  

 

C5 Was al verduidelijkt in de versie die ter inzage is gegaan  

 

A6 Relatie met de Omgevingswet 

LTO stelt dat bij de huidige kaart onvoldoende aandacht is besteed aan wat zij noemt 

“archeologische contra-indicaties” oftewel verstoringsgegevens. LTO biedt daarnaast aan 

haar leden te benaderen om informatie op te vragen welke bodemverstoringen in het 

verleden hebben plaatsgevonden. 

 

B6 Voor wat betreft het vaststellen van mogelijke bodemverstoringen is gebruik gemaakt van 

verstoringsgegevens van aardkundige kaarten (schaal 1:50.000), het Actueel Hoogtebestand 

Nederland 2, Alterra-rapport 2336 “Vergraven Gronden”, bestanden van Dienst Landelijk 

Gebied betreffende bodembewerkingen op percelen binnen ruilverkavelingsgebied Oost-

Groningen blok 4, door de Werkgroep Prehistorie van het Veenkoloniaal Museum 

vastgestelde bodemverstoringen, lucht- en satellietfoto’s, de Stiboka-kaart “De Groninger 

Veenkoloniën (westelijk deel). Bodemkundige en landbouwkundige onderzoekingen in het 

kader van de bodemkartering”, archeologische onderzoeksrapporten, historische kaarten en 

gebiedsspecifieke literatuur. Dit is naar aanleiding van de opmerkingen van LTO (zie 

hierboven) aangevuld met de verstoringsgegevens van de bodemkaarten schaal 1:15.000 die 

voor de ruilverkavelingsgebieden Meeden-Scheemda, Harkstede en Slochteren zijn 

vervaardigd door STIBOKA. 

 

Mocht LTO-Noord (zelf of via haar leden) beschikken over aanvullende gegevens 

(bijvoorbeeld duidelijke facturen met locatiebepalingen, bewijzen van verleende 

vergunningen, etc.) waarmee kan worden aangetoond dat op bepaalde percelen diepe 

bodembewerkingen hebben plaatsgevonden, dan ziet de gemeente deze informatie graag 

tegemoet. 

 

C6 Nadere informatie heeft geleid tot nuancering van de archeologische waarden- en 

verwachtingenkaart (bijlage IV bij de en daarmee ook tot nuancering van de beleidskaart, 

zie ook elders in deze Nota van Inspraakreacties. 
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3. Ambtshalve aanpassingen 

Er stond nog 1 verstoringsclaim uit het verleden open, die alsnog getoetst is. 

De percelen Hoogezand O 415, O 434, O 441, O 812, O 813, O 823, O 691, O 660, O 661, O 

490, O 489, O 48, P 45, P 914, P 939, P 938, P 43, P 42, P 913, P 64, P 7 zouden tot een 

diepte van 80 à 100 cm zijn gewoeld. 

Er is gekeken of op basis van andere bronnen (aardkundige kaarten, luchtfoto’s, Actueel 

Hoogtebestand, verstoringsgegevens Alterra, relevant archeologisch onderzoek) 

ondersteunend bewijs voor deze verstoringsclaim kon worden gevonden. 

Van de percelen Hoogezand P42, O 823, O415, O 661 zijn al één of meerdere zones 

vrijgegeven in verband met de aanwezigheid van transportleidingen. De aanleg van deze 

leidingen en de daaropvolgende cultuurtechnische werkzaamheden in de werkstrook 

hebben geleid tot ernstige verstoring van de natuurlijke bodemopbouw en daarmee van 

eventuele archeologische resten.  

Perceel Hoogezand P 45 blijk te zijn afgegraven en geëgaliseerd. Dit geldt ook voor perceel 

O 691 en een deel van perceel O 434. De kans is groot dat deze werkzaamheden hebben 

geleid tot ernstige aantasting van de hier verwachte archeologische resten uit de steentijd. 

Voor deze (delen van) percelen zal de verwachting daarom worden bijgesteld naar een lage 

archeologische verwachting (geen onderzoeksplicht). 

Op basis van de beschikbare bronnen is er geen reden om aan te nemen dat de genoemde 

bodembewerkingen hebben plaatsgevonden en dat deze hebben geleid tot ernstige 

aantasting van archeologische resten. Dit betekent dat vooralsnog onvoldoende 

aannemelijk is gemaakt dat de percelen (deels) kunnen worden vrijgegeven. Mocht de 

aanvrager beschikken over aanvullende gegevens waarmee kan worden onderbouwd dat op 

de betreffende percelen diepe bodembewerkingen hebben plaatsgevonden, dan ziet de 

gemeente deze informatie graag tegemoet. 

 

 

Op verzoek van LTO-Noord is er een “verstoringskaart” als extra laag aan de waarden en 

verwachtingenkaart toegevoegd. 

 

Naast de inspraakreacties zijn ook nog de volgende aanvullingen en correcties op de kaarten 

verwerkt. 

- De afgedekte vindplaats van RAAP bij het knooppunt N33 en de recente vindplaats van De 

Steekproef langs het Afwateringskanaal bij Steendam zijn toegevoegd aan de laag AMK-

terreinen en vindplaatsen. 

- Een aantal percelen is alsnog vrijgegeven op basis van een combinatie van 

verstoringsgegevens en/of de AHN. 

- In de omgeving Borgercompganie/Tripscompagnie was voor een aantal erven en kanalen de 

lage verwachting (steentijd) niet verwerkt op de Waarden- en verwachtingenkaart en dus 

ook niet op de Beleidskaart. Dit is nu gecorrigeerd. 

- Het tracé van de Gasleiding Winschoterdiep fase 2 is gecorrigeerd. Hierbij is nu uitgegaan 

van de dubbelbestemming Leiding - Gas 2 zoals te vinden op ruimtelijke plannen. Deze 

heeft een breedte van circa 8 m, overeenkomend met de zone die Antea volgens hun 

rapport heeft onderzocht (zie Antea-rapport 2017/40). Alleen de delen die volgens Antea in 

open ontgraving zijn aangelegd, zijn vrijgegeven. 



Nota van inspraakreacties Beleidsnota Archeologie Midden-Groningen 11 februari 2020  -  pag.24 

- Voor de locatie van de Mariakapel bij Kropswolde is de dubbelbestemming vervallen. De 

locatie blijft voor de volledigheid wel op de waardenkaart staan. 

- De ontgronde gedeelten bij de Stikstoffabriek zijn vrijgegeven. 

- De onderzochte gebieden van de Verbindingszone Westerbroek zijn vrijgegeven. 

- De onderzochte locatie van het Kindcentrum Zuiderkroon is vrijgegeven. 

- Het driehoekige perceel bij de Kielsterachterweg/Acacialaan is vrijgegeven.  
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Bijlage 1: Ingediende inspraakreacties 

 

Inspraakreactie 1 

 

Gemeente Midden-Groningen 

Ter attentie van de Gemeenteraad 

Postbus 75 

9600 AB te Hoogezand 

PER MAIL OPSTUREN NAAR: harry.berghuis@midden-groningen.nl 

Betreft: Beleidsnota Archeologie 

18 december 2019 

Geachte gemeenteraad, 

Bij deze teken ik bezwaar aan d.m.v. een zienswijze m.b.t. de nota archeologiebeleid 

MiddenGroningen. LTO heeft ene zienswijze opgesteld en hierbij sluit ik mij aan. Door middel van 

deze brief  

geef ik aan welke percelen betrekking hebben op mijn bedrijf en waar de zienswijze dus voor geldt.  

Onderstaande percelen vallen allen in de ruilverkaveling die heeft plaatsgevonden in de periode van  

1970-1980. De door mij genoemde percelen (zie hieronder) zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk  

verstoord: ze zijn gedraineerd, de hoogten zijn afgegraven en/of zijn de percelen gediepwoeld of  

anderszins diep verstoord. De volgende percelen zijn dus dieper dan 40 cm. -mv. verstoord en  

hebben daarom geen archeologische waarde meer en moeten naar mijn mening dan ook worden  

uitgesloten van een archeologisch onderzoeksplicht.  

Perceel Gemeente Sectie Nummer 

Slochteren S 00557 

Slochteren S 00466 

Slochteren S 01680 

Slochteren S 02138 

Slochteren S 02224 

Slochteren S 02273 

Slocheren S 00454 

Slochteren S 

02165 

01048 

Slochteren S 

00018 

00469 

Slochteren S 01279 

Slochteren S 02271 

Wanneer er nog onduidelijkheden zijn ben ik bereid deze mondeling toe te lichten. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Naam 

Adres 

Postcode  Hellum 
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Inspraakreactie 2 

 

Gemeente Midden-Groningen 
Ter attentie van de Gemeenteraad 
Postbus 75 
9600 AB te Hoogezand 
PER MAIL OPSTUREN NAAR: harry.berghuis@midden-groningen.nl 
Betreft: Beleidsnota Archeologie 
18 december 2019 
Geachte gemeenteraad, 
Bij deze teken ik bezwaar aan d.m.v. een zienswijze m.b.t. de nota archeologiebeleid Midden- 
Groningen. LTO heeft ene zienswijze opgesteld en hierbij sluit ik mij aan. Door middel van deze brief 
geef ik aan welke percelen betrekking hebben op mijn bedrijf en waar de zienswijze dus voor geldt. 
De door mij genoemde percelen (zie hieronder) zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk verstoord: de 
hoogten zijn afgegraven en/of zijn de percelen gediepwoeld of anderszins diep verstoord. De 
volgende percelen zijn dus dieper dan 40 cm. -mv. verstoord en hebben daarom geen 
archeologische 
waarde meer en moeten naar mijn mening dan ook worden uitgesloten van een archeologisch 
onderzoeksplicht 
Perceel Gemeente Sectie Nummer 
1 Muntendam E 412 

Muntendam E 423 
Muntendam E 432 
Muntendam E 433 
Muntendam E 458 
Muntendam E 459 
Muntendam E 468 
Wanneer er nog onduidelijkheden zijn 
ben ik bereid deze mondeling toe te 
lichten. 
Met vriendelijke groeten, 
 
Naam 
Adres 
Postcode  Veendam 

 

 

 

 

 

  



Nota van inspraakreacties Beleidsnota Archeologie Midden-Groningen 11 februari 2020  -  pag.27 

Inspraakreactie 3 
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Inspraakreactie 4 
 
Gemeente Midden-Groningen 
Ter attentie van de Gemeenteraad 
Postbus 75 
9600 AB te Hoogezand 
 
PER MAIL OPSTUREN NAAR: harry.berghuis@midden-groningen.nl 
 
Betreft: Beleidsnota Archeologie 
 
17 december 2019 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Bij deze teken ik bezwaar aan d.m.v. een zienswijze m.b.t. de nota archeologiebeleid Midden-
Groningen. LTO heeft ene zienswijze opgesteld en hierbij sluit ik mij aan. Door middel van deze brief  
geef ik aan welke percelen betrekking hebben op mijn bedrijf en waar de zienswijze dus voor geldt.  
 
De door mij genoemde percelen (zie hieronder) zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk verstoord:  de 
percelen zijn meermalen dieper dan 40 cm bewerkt om ondergrondse storende lagen te verbreken. 
Ook geldt dit voor het opheffen van structuurschade ontstaan  na het oogsten  onder ongunstige 
omstandigheden zoals b.v. de afgelopen herfst.De volgende percelen zijn dus dieper dan 40 cm. -mv. 
verstoord en hebben daarom geen archeologische waarde meer en moeten naar mijn mening dan 
ook worden uitgesloten van een archeologisch onderzoeksplicht 
 
 

Perceel   Gemeente Sectie Nummer 

 
  

         

STROS 00448C0000      

              00 449      

              01931      

               00007      
STROS  00461C0000 
 

Wanneer er nog onduidelijkheden zijn 
ben ik bereid deze mondeling toe te 
lichten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Naam 
 
Adres  
 
Postcode Hellum 
 
      

mailto:harry.berghuis@midden-groningen.nl
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Inspraakreactie 5    
 
Gemeente Midden-Groningen 
Ter attentie van de Gemeenteraad 
Postbus 75 
9600 AB te Hoogezand 
PER MAIL OPSTUREN NAAR: harry.berghuis@midden-groningen.nl 
Betreft: Beleidsnota Archeologie 
18 december 2019 
Geachte gemeenteraad, 
Bij deze teken ik bezwaar aan d.m.v. een zienswijze m.b.t. de nota archeologiebeleid 
MiddenGroningen. 
LTO heeft ene zienswijze opgesteld en hierbij sluit ik mij aan. Door middel van deze brief 
geef ik aan welke percelen betrekking hebben op mijn bedrijf en waar de zienswijze dus voor geldt. 
Onderstaande percelen vallen allen in de ruilverkaveling die heeft plaatsgevonden in de periode van 
1970-1980. De door mij genoemde percelen (zie hieronder) zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk 
verstoord: ze zijn gedraineerd, de hoogten zijn afgegraven en/of zijn de percelen gediepwoeld of 
anderszins diep verstoord. De volgende percelen zijn dus dieper dan 40 cm. -mv. verstoord en 
hebben daarom geen archeologische waarde meer en moeten naar mijn mening dan ook worden 
uitgesloten van een archeologisch onderzoeksplicht. 
 
Perceel Gemeente Sectie Nummer 
Slochteren S 00557 

Slochteren S 00466 

Slochteren S 01680 
Slochteren S 02138 
Slochteren S 02224 
Slochteren S 02273 
Slocheren S 00454 
Slochteren S 
02165 
01048 
Slochteren S 
00018 
00469 
Slochteren S 01279 
Slochteren S 02271 
Wanneer er nog onduidelijkheden zijn ben ik bereid deze mondeling toe te lichten. 
Met vriendelijke groeten, 
 
Naam 
Adres 
Postcode Hellum 
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Inspraakreactie 6 
 
Gemeente Midden-Groningen 
Ter attentie van de Gemeenteraad 
Postbus 75 
9600 AB te Hoogezand 
 
PER MAIL OPSTUREN NAAR: harry.berghuis@midden-groningen.nl 
 
Betreft: Beleidsnota Archeologie 
 
17 december 2019 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Bij deze teken ik bezwaar aan d.m.v. een zienswijze m.b.t. de nota archeologiebeleid Midden-
Groningen. LTO heeft ene zienswijze opgesteld en hierbij sluit ik mij aan. Door middel van deze brief  
geef ik aan welke percelen betrekking hebben op mijn bedrijf en waar de zienswijze dus voor geldt.  
 
De door mij genoemde percelen (zie hieronder) zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk verstoord: de 
hoogten zijn afgegraven en/of zijn de percelen gediepwoeld of anderszins diep verstoord. De 
volgende percelen zijn dus dieper dan 40 cm. -mv. verstoord en hebben daarom geen 
archeologische waarde meer en moeten naar mijn mening dan ook worden uitgesloten van een 
archeologisch onderzoeksplicht 
 
 

Perceel   Gemeente Sectie Nummer 

 
  

   Invullen dit schema, of een kaartje 
bijvoegen.       

      

Achter 217        HGZ G 631 

   HGZ G 641 

   HGZ G 627 

   HGZ G 628 

      

      

 
  

mailto:harry.berghuis@midden-groningen.nl
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Inspraakreactie 7  
 
Gemeente Midden-Groningen 
Ter attentie van de Gemeenteraad 
Postbus 75 
9600 AB te Hoogezand 
 
 harry.berghuis@midden-groningen.nl 
 
Betreft: Beleidsnota Archeologie 
 
17 december 2019 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Bij deze teken ik bezwaar aan d.m.v. een zienswijze m.b.t. de nota archeologiebeleid Midden-
Groningen. LTO heeft ene zienswijze opgesteld en hierbij sluit ik mij aan. Door middel van deze brief  
geef ik aan welke percelen betrekking hebben op mijn bedrijf en waar de zienswijze dus voor geldt.  
 
De door mij genoemde percelen (zie hieronder) zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk verstoord: de 
hoogten zijn afgegraven en/of zijn de percelen gediepwoeld of gedraineerd dmv een kettingmachine 
of anderszins diep verstoord. De volgende percelen zijn dus dieper dan 40 cm. -mv. verstoord en 
hebben daarom geen archeologische waarde meer en moeten naar mijn mening dan ook worden 
uitgesloten van een archeologisch onderzoeksplicht.  
 
 

Perceel   Gemeente Sectie Nummer 

1   

Midden 

groningen T     330 

2       ,,            T     320 

3       ,, T     329 

4       ,, T     321 

5       ,, T     328 

6       ,, T     1199 

7       ,, T     1201 

8       ,, T     362 

9       ,, T     1226 

10       ,, T      364 

11        ,, T      911 
 

Wanneer er nog onduidelijkheden zijn ben ik bereid deze mondeling toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Naam 

Adres 

Postcode,  Siddeburen 
  

mailto:harry.berghuis@midden-groningen.nl
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Inspraakreactie 8 
 
Gemeente Midden-Groningen 
Ter attentie van de Gemeenteraad 
Postbus 75 
9600 AB te Hoogezand 
 
PER MAIL OPSTUREN NAAR: harry.berghuis@midden-groningen.nl 
 
Betreft: Beleidsnota Archeologie 
 
17 december 2019 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Bij deze teken ik bezwaar aan d.m.v. een zienswijze m.b.t. de nota archeologiebeleid Midden-
Groningen. LTO heeft ene zienswijze opgesteld en hierbij sluit ik mij aan. Door middel van deze brief  
geef ik aan welke percelen betrekking hebben op mijn bedrijf en waar de zienswijze dus voor geldt.  
 

De door mij genoemde percelen (zie hieronder) zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk verstoord: de 

hoogten zijn afgegraven en/of zijn de percelen gediepwoeld of anderszins diep verstoord. De 

volgende percelen zijn dus dieper dan 40 cm. -mv. verstoord en hebben daarom geen 

archeologische waarde meer en moeten naar mijn mening dan ook worden uitgesloten van een 

archeologisch onderzoeksplicht 

 
  

   

 
Dit perceel is ten tijde van de ruilverkaveling diepgeploegd.      

Naam, adres postcode, Schildwolde 

West 

Oost 

mailto:harry.berghuis@midden-groningen.nl
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Inspraakreactie 9 

Gemeente Midden-Groningen 
Ter attentie van de Gemeenteraad 
Postbus 75 
9600 AB te Hoogezand 
Betreft: Beleidsnota Archeologie  
2 januari 2020 
Geachte gemeenteraad, 
Bij deze teken ik bezwaar aan d.m.v. een zienswijze m.b.t. de nota archeologiebeleid 

Midden-Groningen. LTO heeft ene zienswijze opgesteld en hierbij sluit ik mij aan. Door 

middel van deze brief geef ik aan welke percelen betrekking hebben op mijn bedrijf en waar 

de zienswijze dus voor geldt.  
De door mij genoemde percelen (zie bijlage) zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk verstoord: 

de hoogten zijn afgegraven en/of zijn de percelen gediepwoeld of anderszins diep verstoord. 

De volgende percelen zijn dus dieper dan 40 cm. -mv. verstoord en hebben daarom geen 

archeologische waarde meer en moeten naar mijn mening dan ook worden uitgesloten van 

een archeologisch onderzoeksplicht. 
Wanneer er nog onduidelijkheden zijn ben ik bereid deze mondeling toe te lichten.  
Met vriendelijke groeten, 
Naam 

Adres 

Postcode Borgercompagnie 

 
Bijlage: kadastergegevens percelen 
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Inspraakreactie 10 

 

Gemeente Midden-Groningen 

Ter attentie van de Gemeenteraad 

Postbus 75 

9600 AB te Hoogezand 

 

PER MAIL OPSTUREN NAAR: harry.berghuis@midden-groningen.nl 

 

Betreft: Beleidsnota Archeologie 

 

17 december 2019 

 

Geachte gemeenteraad, 

 

Bij deze teken ik bezwaar aan d.m.v. een zienswijze m.b.t. de nota archeologiebeleid Midden-

Groningen. LTO heeft ene zienswijze opgesteld en hierbij sluit ik mij aan. Door middel van deze 

brief  geef ik aan welke percelen betrekking hebben op mijn bedrijf en waar de zienswijze dus voor 

geldt.  

 

De door mij genoemde percelen (zie hieronder) zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk verstoord: de 

hoogten zijn afgegraven en/of zijn de percelen gediepwoeld of anderszins diep verstoord. De 

volgende percelen zijn dus dieper dan 40 cm. -mv. verstoord en hebben daarom geen 

archeologische waarde meer en moeten naar mijn mening dan ook worden uitgesloten van een 

archeologisch onderzoeksplicht 

 

 

Perceel   Gemeente Sectie Nummer 

      

Invullen dit schema, of een kaartje bijvoegen.       

   HGZ/M.GRON. N 166 

   HGZ/M.GRON. N 171 

   HGZ/M.GRON N 190 

   HGZ/M.GRON N 189 

   HGZ/M.GRON N 177 

   HGZ/M.GRON. N 181 

 

Naam 

Adres 

Postcode, Westerbroek. 
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Inspraakreactie 11 
 
Gemeente Midden-Groningen 
Ter attentie van de Gemeenteraad 
Postbus 75 
9600AB te Hoogezand 
 
Betreft: Beleidsnota Archeologie 
 
17 december 2019 
 
Geachte Gemeenteraad, 
 
Bij deze tekenen wij bezwaar aan d.m.v. een zienswijze m.b.t. de nota archeologiebeleid Midden- 
Groningen. LTO heeft een zienswijze opgesteld en hierbij sluiten wij ons aan. Door middel van deze 
brief geven wij aan welke percelen betrekking hebben op ons bedrijf en waar de zienswijze dus voor 
geldt. 
 
De door ons genoemde percelen (zie hieronder) zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk verstoord: De 
hoogten zijn afgegraven en/of zijn de percelen gediepwoeld of anderszins diep verstoord. De 
volgende percelen zijn dus dieper dan 40 cm.-mv. verstoord en hebben daarom geen archeologische 
waarde meer en moeten naar onze mening dan ook worden uitgesloten van een archeologische 
onderzoeksplicht. 
 
 
Percelen: Allen Gemeente Slochteren Sectie T, Nummer        16 
                                                                          “    T,     “                138 
                                                                          “    T,     “                139 
                                                                          “    T,     “                183 
                                                                          “    T,     “                231 
                                                                          “    T,     “                232  
                                                                          “    T,     “              1421 
                                                                          “    T,     “              1821 
 
Wanneer er nog onduidelijkheden zijn zijn wij bereid deze mondeling toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Naam 
Adres 
Postcode Tjuchem 
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Inspraakreactie 12 
 

Aan: 

de Gemeente Midden-Groningen 

Ter attentie van de Gemeenteraad 

Postbus 75 

9600 AB Hoogezand 

 

Betreft: Beleidsnota Archeologie 

 

Winschoten, 18 december 2019. 

 

Geachte gemeenteraad, 

 

Bij deze tekenen wij bezwaar aan d.m.v. een zienswijze m.b.t de nota archeologiebeleid Midden-

Groningen. LTO heeft een zienswijze opgesteld en hierbij sluiten wij ons aan. Door middel van deze 

brief geven wij aan welke percelen betrekking hebben op ons bedrijf en waar de zienswijze dus 

voor geldt. 

 

De door ons genoemde percelen (zie hieronder) zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk verstoord: de 

hoogten zijn afgegraven en/of zijn de percelen diep gewoeld in de negentiger jaren of anderszins 

diep verstoord. 

De volgende percelen zijn dus dieper dan 40 cm. -mv. verstoord en hebben daarom geen 

archeologische waarde meer en moeten naar onze mening dan ook worden uitgesloten van een 

archeologisch onderzoeksplicht. 

 

Het gaat om de percelen:  

(Percelen liggen in de buurt van onze loods aan de Beneden Veensloot 52A.) 

 

Beneden Veensloot, Koster achter Gemeente Meeden, sectie H nummer 341 groot: 4.09.90 ha. 

Beneden Veensloot, Mellema links, Gemeente Meeden, sectie H nummer 671 groot 1.25.38 ha. 

Beneden Veensloot, Mellema links en rechts, Gemeente Meeden, sectie H nummer 129 groot: 

5.05.70 ha. 

Beneden Veensloot, Koster voor en deel achter, Gemeente Meeden, sectie H nummer 156 groot 

3.05.20 ha. 

Beneden Veensloot, Meeden Bos, Gemeente Meeden, sectie H nummer 559 groot 5.55.39 ha. 

Beneden Veensloot, Meeden Moed, Gemeente Meeden, sectie H nummer 722 groot 7.85.90 ha.  

 

Wanneer er nog onduidelijkheden zijn dan zijn wij bereid dit toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 

Naam, Adres en postcode 

Winschoten 
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Inspraakreactie 13 
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Inspraakreactie 14 
 

Geacht bestuur gemeente Midden-Groningen, 

 

bij het inzien van de Waarden-en verwachtingskaart zag ik dat mijn percelen tussen Nieuwe 

Compagnie en de Sluisweg te Kiel-Windeweer gedeeltelijk weer als hoge verwachting zijn 

aangemerkt. 

Dit is niet juist, aangezien deze percelen met subsidie in de Herinrichting Veenkolonien geheel tot 

op een diepte van 1,50 m. zijn gewoeld. 

Ik heb in een eerder stadium de benodigde bewijzen daarvoor al geleverd. 

 

Ik verzoek u dit op de kaart aan te passen. 

 

de betreffende perceelsnummers zijn; Hoogezand P153, P159, P165, P167 en Hoogezand R508, 

R512, R516, R524 

 

Alle percelen zijn na het dempen van de tussensloten met de Herinrichting diep gewoeld. 

De gedempte sloten zijn dus ook op dezelfde diepte van 1,50 m. gewoeld.  

 

Graag bereid tot het geven van nadere informatie, 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Naam, adres, postcode Kiel-Windeweer 
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Inspraakreactie 15 
 
Gemeente Midden-Groningen 
Ter attentie van de Gemeenteraad 
Postbus 75 
9600 AB te Hoogezand 
 
Aan: harry.berghuis@midden-groningen.nl 
 
Betreft: Beleidsnota Archeologie 
 
18 december 2019 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Bij deze teken ik bezwaar aan d.m.v. een zienswijze m.b.t. de nota archeologiebeleid Midden-
Groningen. LTO heeft ene zienswijze opgesteld en hierbij sluit ik mij aan. Door middel van deze brief 
geef ik aan welke percelen betrekking hebben op mijn bedrijf en waar de zienswijze dus voor geldt.  
 
De door mij genoemde percelen (zie hieronder) zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk verstoord: de 
hoogten zijn afgegraven en/of zijn de percelen gediepwoeld of anderszins diep verstoord. De 
volgende percelen zijn dus dieper dan 40 cm. -mv. verstoord en hebben daarom geen 
archeologische waarde meer en moeten naar mijn mening dan ook worden uitgesloten van een 
archeologisch onderzoeksplicht 

 
Percelen: 

  

Gemeente Sectie Nummer 

      

   

Meeden F 38 

   

Meeden F 39 

   

Meeden F 72 

   

Meeden F 73 

   

Meeden G 9 

   

Meeden  G 13 

   

Meeden  G 17 

   

Meeden G 116 

   

Meeden G 223 
 
Wanneer er nog onduidelijkheden zijn ben ik bereid deze mondeling toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Naam 
Adres 
Postcode,  Meeden 
Tel 06 505 110 26 

 

P.S. Graag zou ik een ontvangstbevestiging willen krijgen. 

 
  

mailto:harry.berghuis@midden-groningen.nl
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Inspraakreactie 16 
 
Gemeente Midden-Groningen 
Ter attentie van de Gemeenteraad 
Postbus 75 
9600 AB te Hoogezand 
 
PER MAIL OPSTUREN NAAR: harry.berghuis@midden-groningen.nl 
 
Betreft: Beleidsnota Archeologie 
 
17 december 2019 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Bij deze teken ik bezwaar aan d.m.v. een zienswijze m.b.t. de nota archeologiebeleid Midden-
Groningen. LTO heeft ene zienswijze opgesteld en hierbij sluit ik mij aan. Door middel van deze brief  
geef ik aan welke percelen betrekking hebben op mijn bedrijf en waar de zienswijze dus voor geldt.  
 
De door mij genoemde percelen (zie hieronder) zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk verstoord: de 
hoogten zijn afgegraven en/of zijn de percelen gediepwoeld of anderszins diep verstoord. De 
volgende percelen zijn dus dieper dan 40 cm. -mv. verstoord en hebben daarom geen 
archeologische waarde meer en moeten naar mijn mening dan ook worden uitgesloten van een 
archeologisch onderzoeksplicht 
 
 

Perceel   Gemeente Sectie Nummer 

 
  

   Invullen dit schema, of een kaartje 
bijvoegen.    

Midden 

groningen 

STRO2-

R- 142/502 

      

   
Midden 
groningen NBK01-I- 

304/1536/1525/1524/1534/1535/ 
796/47/797/ 

      

   
Midden 
groningen NBK01-I- 

50/658/659/308/1478/1453/1316/ 
65/66/67/ 

      

      

   
Midden 
groningen STRO2-P- 38/1443/2166 

      

   
Midden 
groningen 

STRO2- 
T 338 

      
Wanneer er nog onduidelijkheden zijn 
ben ik bereid deze mondeling toe te 
lichten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Naam, adres postcode, Noordbroek      

mailto:harry.berghuis@midden-groningen.nl
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Inspraakreactie 17 
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Inspraakreactie 18 
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Inspraakreactie 19 
 
Documentnummer: D2019-12-004704 
Kenmerken  Afzender 

Betreft  

bezwaar tegen 

archeologisch onderzoek 

diverse 

percelen Tripscompagnie  

Organisatie 

Gericht aan  Gemeente Midden-

Groningen  
Naam  

 
Ontvangen  18 december 2019 Adres Tripscompagnie 
Kanaal  email  

  
Dagtekening  18 december 2019  Telefoon 

 
Uw 

kenmerk  E-mail  
  

 
Inhoud e-mail: 

van: gemeente@midden-groningen.nl aan: inproces@midden-groningen.nl cc: 

verzenddatum: 19 december 2019 07:52:13 ontvangstdatum: 19 december 2019 07:52:14 

Verzonden: woensdag 18 december 2019 21:35 

Aan: DIV 

Onderwerp: Fwd: archeologie 

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone. 

-------- Oorspronkelijk bericht -------- 

Datum: 18-12-19 21:17 (GMT+01:00) 

Aan: gemeente@middengroningen.nl 

Onderwerp: archeologie 

Geachte heer, 

Hierbij maar ik bezwaar tegen archeologische onderzoek van percelen 

MTD01 E 00689 G 0000 

MTD01 E 00534 G 0000 

MTD01 E 00530 G 0000 

MTD01 E 00476 G 0000 

MTD01 E 00690 G 0000 

Alle percelen zijn dieper bewerkt dan 0,40 m 

zelfs 1,20 m diep geploegd 

 

Naam, adres, postcode 

Tripscompagnie 
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Bijlage 2: Kaart overzicht geclaimde verstoorde percelen per 

inspraakreactie (volgnummer) 

  



 


