
 

 

 

 

Voorstel gewijzigd artikel 23 Erfgoedverordening Midden-Groningen 

§ 8. Instandhouding van archeologische verwachtingsgebieden 

Artikel 23. Instandhoudingsbepaling 
1. Het is verboden om zonder vergunning van het college of in strijd met bij zodanige vergunning 

gestelde voorschriften in een archeologisch verwachtingsgebied de bodem dieper dan 40 cm 

onder de oppervlakte te verstoren. 

2. Het verbod in het vorige lid is niet van toepassing indien: 

a. het een verstoring betreft van een archeologische waarde als aangegeven op de 

gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaart en waarbij die verstoring 

plaatsvindt: 

 in een gebied met lage archeologische verwachtingswaarde, of; 

 in een gebied  aangeduid als Waarde-Archeologie 4 (WR-A4) , waarbij het te verstoren 

oppervlak minder is dan 200 m² of niet dieper dan 40 cm ten opzichte van het 

maaiveld;  

 in een gebied  aangeduid als Waarde-Archeologie 3 (WR-A3) , waarbij het te verstoren 

oppervlak minder is dan 100 m² of niet dieper dan 40 cm ten opzichte van het 

maaiveld; 

 in een gebied  aangeduid als Waarde-Archeologie 2 (WR-A2) , waarbij het te verstoren 

oppervlak minder is dan 50 m²  of niet dieper dan 40 cm ten opzichte van het maaiveld; 

 in een gebied  aangeduid als Waarde-Archeologie 1 (WR-A1) , waarbij het te verstoren 

oppervlak minder is dan 15 m² of niet dieper dan 40 cm ten opzichte van het maaiveld; 

b. n het geldende bestemmingsplan is voldaan aan artikel 3.1.6, vijfde lid van het Besluit 

ruimtelijke ordening; 

c. in een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht voorschriften zijn opgenomen omtrent archeologische 

monumentenzorg; 

d. in een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder h van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (sloopvergunning in beschermd stads- en dorpsgezicht) 

voorschriften zijn opgenomen omtrent archeologische monumentenzorg; 

e. het college nadere regels stelt met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden die 

leiden tot een verstoring van een archeologisch monument of archeologisch 

verwachtingsgebied als aangegeven op de gemeentelijke archeologische beleidskaart; 

f. een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein 

naar het oordeel van het college in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat: 

 de archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden geschaad; of 

 er in het geheel geen archeologische waarden aanwezig zijn. 

3. Het college kan van de aanvrager aanvullende gegevens verlangen, zoals de rapportage van een 

archeologisch onderzoek. 
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Artikel 23. Instandhoudingsbepaling 
Op grond van artikel 5.2 van het Besluit ruimtelijke ordening dient de wijze waarop met de in het 

gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten 

rekening is gehouden, vastgelegd te worden in een zogeheten Malta-proof-bestemmingsplan. Met de 

invoering van deze verplichting is de bescherming van archeologische waarden in beginsel ruimtelijk 

geborgd. Er is echter nog een aantal bestemmingsplannen van kracht van vóór de invoering van deze 

eisen. Gelet op de geldigheidstermijn van een bestemmingsplan van tien jaar, zal dit ook nog enige 

jaren mogelijk blijven. Om, mede gelet op de verplichtingen van het Verdrag van Malta, ook voor de 

gronden waar deze ‘oude’ bestemmingsplannen nog gelden de bescherming van archeologische waarden 

te verzekeren, is dit artikel opgenomen. Het oogmerk van dit artikel is om ervoor te waken dat 

eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden verstoord, tenzij daaraan aandacht is 

besteed die gelijkwaardig is aan waartoe artikel 5.2 van het Besluit ruimtelijke ordening verplicht, 

bijvoorbeeld door middel van de verwachtingskaarten, een omgevingsvergunning of eigen onderzoek dat 

aan die eisen kan voldoen. 

In afwijking van het VNG-model is in artikel 23 bepaald dat er een vergunning nodig is voor verstoringen 

in een archeologisch verwachtingsgebied, waarna een opsomming volgt van categorieën gevallen waarin 

geen vergunning vereist is. 

 

De inhoud van dit artikel is afgestemd op de Beleidsnota Archeologie Midden-Groningen 2020. 

 


