
Reactie op inbreng D66: 

 

1. Waarom is afgeweken van een diepte van 30 cm en gekozen voor een ruimere vrijstelling? 

 

Vanwege afweging van belangen: bescherming archeologie vs belangen landbouw die in 2010 is 

gemaakt voor het buitengebied van Hoogezand-Sappemeer. Voorts is gekozen bij het gelijktrekken 

van regels in de nieuwe gemeente (harmonisatie) en de regels voor de landbouw niet strenger te 

maken, zodat gekozen is voor een vrijstelling van 40 cm. 

 

Gezien de ingekomen reacties uit de landbouw is deze vrijstelling onvoldoende voor hun ‘normale’ 

grondbewerkingen. Bij de afweging die gemaakt is door B&W, is gekozen de vrijstellingsdiepte niet 

verder op te rekken omdat daarmee de archeologische waarden in het buitengebied zouden worden 

opgegeven.   

 

2. Over  de handhaving sinds de vaststelling van de archeologienota’s van Hoogezand-Sappemeer 

en Slochteren: zijn deze verstoringen in een eerder stadium aan de gemeente gemeld en/of is er 

toen vergunning voor aangevraagd? 

Zo ja, waarom is dat niet verwerkt in de nota en de bijbehorende kaarten? 

Zo niet, hoe denkt de gemeente dit soort ongewenste verstoringen in de toekomst te 

voorkomen? 

 

Sinds het beleid is vastgesteld in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren in beleidsnota’s, 

erfgoedverordeningen  en vervolgens in bestemmingsplannen (ook in Menterwolde),  zijn voor 

landbouwbewerkingen geen archeologievergunningen aangevraagd in Hoogezand-Sappemeer en bij 

mij niet bekend in Slochteren en Menterwolde. 

   

Er is geen actief toezichts- en handhavingsbeleid gevoerd op landbouwbewerkingen. Er wordt 

nagedacht hoe om te gaan met de overtredingen zoals die door de insprekers kenbaar zijn gemaakt.  

 

Er is geen prioriteit gesteld voor handhaving en toezicht in het buitengebied, zie ook raadsvoorstel 

punt 8. Kanttekeningen en risico’s.  

 

3. Ten slotte over de gemaakte opmerking. 

 

LTO zal worden benaderd bij de bekendmaking van de definitieve nota zodat de LTO haar leden kan 

wijzen op de vergunningsplicht. Het is sowieso nuttig om met LTO hierover in gesprek te blijven. 

 

Namens het college van B&W, 

 

Harry Berghuis 

22-4-2020 

 


