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Advies
Inleiding
Waterschap Limburg heeft het voornemen om op korte termijn de bedding van Schelkensbeek te
herprofileren en een duiker aan te brengen ter hoogte van Krommenhoekerweg in Reuver in de
gemeente Beesel (figuur 1).
De bodemingrepen gaan dermate diep, dat eventueel aanwezige archeologische resten worden
bedreigd. Vandaar dat de afweging gemaakt moet worden of archeologisch onderzoek al dan niet aan
de orde is.

Figuur 1. Ligging plangebied.

Vraagstelling
Is in het plangebied archeologisch onderzoek noodzakelijk?

Beoogde werkzaamheden
De daadwerkelijke bodemingrepen zijn relatief beperkt van omvang. Uit de definitieve plannen blijkt dat
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een oppervlakte van maximaal circa 614 m door de werken verstoord wordt (figuur 2).

Figuur 2. Locatie en omvang van de beoogde werkzaamheden.

Archeologische gegevens plangebied
In het plangebied zelf zijn geen archeologische vondstlocaties bekend. Ook in de directe omgeving van
het plangebied (straal 50 meter) zijn geen vondstlocaties bekend (figuur 3). De dichtstbijzijnde
vondstlocatie bevindt zich op circa 585 meter ten zuiden van het plangebied en betreft een losse
vondst van een vuurstenen bijl uit het Neolithicum (vondstlocatie met zaakid.nr. 2743595100).
Op basis van landschappelijke en historische gegevens, in combinatie met de bekende archeologische
vindplaatsen in de directe omgeving, geldt volgens de archeologische verwachtings- en
beleidsadvieskaart van de gemeente voor het gehele plangebied een middelhoge archeologische
verwachting (figuur 4). In het plangebied worden archeologische resten verwacht uit de Prehistorie t/m
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de Nieuwe tijd (A. de Boer, 2010 ).

Figuur 3. Resultaten ARCHIS3.

Bestemmingsplan / Beleid
De beleidsadvieskaart is inmiddels in het bestemmingsplan Buitengebied Beesel (24-6-2013
vastgesteld) verankerd (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl). In dit bestemmingsplan is aan het plangebied
een dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’ toegekend. De voor 'Waarde - Archeologie' aangegeven
gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de
bescherming van de aan de gronden eigen zijnde archeologische waarden. In de regels van het
bestemmingsplan staat het volgende opgenomen (zie ook bijlage 1): Ter plaatse van de aanduiding
'middelhoge archeologische verwachtingswaarde' zijn bodemingrepen dieper dan 0,40 meter beneden
maaiveld uitsluitend toegestaan indien het te verstoren gebied:
1.

kleiner is dan 1.000 m² en

2.

niet ligt binnen een straal van 50 meter van een AMK-terrein of van een terrein met hoge of
zeer hoge waarde en/of van een vindplaats zoals aangegeven in Archis.

Figuur 4. Uitsnede beleidsadvieskaart gemeente Beesel. Legenda: Rood = hoge verwachting; Oranje = middelhoge
verwachting; Geel = lage verwachting.

Conclusies en advies
Het plangebied heeft volgens de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente
Beesel een middelhoge archeologische verwachting. De beleidsadvieskaart is in het vigerende
bestemmingsplan voor het gebied (bestemmingsplan Buitenbied Beesel) één op één verankerd. Uit de
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regels van het bestemmingsplan blijkt dat bodemingrepen (>40 cm –Mv) tot 1000 m zijn vrijgesteld van
een archeologische onderzoeksplicht, tenzij binnen een straal van 50 meter een archeologische
vondstlocatie ligt.
De daadwerkelijke bodemingrepen die het Waterschap Limburg in het plangebied gaat uitvoeren zijn
kleiner dan de ondergrenzen die de gemeente Beesel hanteert in het kader van een goede
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archeologische monumentenzorg (circa 600 m versus 1000 m ). Bovendien is binnen een straal van 50

meter vanaf het plangebied geen archeologische vondstlocatie bekend (dichtstbijzijnde vondstlocatie
ligt op een afstand van circa 585 meter). Op basis hiervan adviseert RAAP om het plangebied vrij te
geven voor de beoogde ontwikkelingen. Archeologisch onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
Wel is het uiteraard van belang dat bij de uitvoering van de werkzaamheden de bodem verder zo min
2

mogelijk wordt verstoord (behoudens de overeengekomen werken van 600 m ). Bovendien wordt de
mogelijkheid dat er in het plangebied archeologische vondsten worden gedaan,– gezien de middelhoge
archeologische verwachting– niet uitgesloten. Bij het doen van vondsten waarvan u vermoedt dat het
om archeologische vondsten of sporen gaat ben u verplicht deze onmiddellijk te melden bij de
bevoegde instantie, in dit geval de gemeente.

Tot slot
Dit rapport geeft een selectie-advies. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Beesel, deze al
dan niet over te nemen in de vorm van een selectiebesluit.
Indien u nog vragen heeft over deze rapportage, kunt u contact opnemen met de projectleider, M.M.
Peeters, tel.nr. 0495-513555 of m.peeters@raap.nl.

Bijlage 1. Artikel 30.5 bestemmingsplan
Buitengebied Beesel (24-6-2013
vastgesteld)
30.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
30.5.1 Vergunningplicht
Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde en/of werkzaamheden uit te
voeren:
a.

grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend het afgraven (ook ten behoeve van het
verwijderen van bestaande funderingen), ophogen, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren
en ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten,
vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;

b.

het verlagen van het waterpeil;

c.

het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;

d.

het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;

e.

het aanleggen van bos of bomgaard, of het rooien van bos of boomgaard waarbij stobben
worden verwijderd;

f.

het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of
parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;

g.

het aanleggen van nieuwe ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur

30.5.2 Uitzondering
Het bepaalde in artikel 30.5.1 is niet van toepassing:
a.

op werkzaamheden in de bodem tot een diepte van 0,40 meter onder het bestaande maaiveld;

b.

op werkzaamheden in de bodem over een maximale oppervlakte van 30m2;

c.

indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat de archeologische waarden
niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;

d.

indien het archeologisch erfgoed zodanig zal worden behandeld dat conservering in de bodem
is gewaarborgd;

e.

indien de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van
onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen
binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

f.

indien objectief

wordt aangetoond dat de bodem al zodanig is verstoord door in het verleden

uitgevoerde werkzaaamheden dat geen sprake meer is van archeologische
verwachtingswaarde.

30.5.3 Afwegingskader
Een vergunning als bedoeld in artikel 30.5.1 wordt slechts verleend, indien wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:
a.

de aanwezige archeologische waarden worden door de uitvoering niet onevenredig aangetast
danwel kunnen niet worden aangetast;

b.

alvorens te beslissen kunnen burgemeester en wethouders advies inwinnen van een
archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de vergunning geen
onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en welke
voorwaarden dienen te worden gesteld;

c.

ter plaatse van de aanduiding 'zeer hoge archeologische verwachtingswaarde' zijn
bodemingrepen dieper dan 0,40 beneden maaiveld uitsluitend toegestaan nadat het bevoegd
gezag de gronden door het nemen van een selectiebesluit heeft vrijgegeven voor de gevraagde
activiteit op basis van archeologisch onderzoek;

d.

ter plaatse van de aanduiding 'hoge archeologische verwachtingswaarde' zijn bodemingrepen
dieper dan 0,40 meter beneden maaiveld uitsluitend toegestaan:
1.

indien het te verstoren gebied kleiner is dan 500 m² en

2.

niet ligt binnen een straal van 50 meter van AMK-terreinen of een terrein met hoge of
zeer hoge archeologische waarden en/of van vindplaatsen zoals aangegeven in Archis;

3.

het bevoegd gezag de gronden door het nemen van een selectiebesluit heeft
vrijgegeven voor de gevraagde activiteit op basis van archeologisch onderzoek;

e.

ter plaatse van de aanduiding 'middelhoge archeologische verwachtingswaarde' zijn
bodemingrepen dieper dan 0,40 meter beneden maaiveld uitsluitend toegestaan:
1.

indien het te verstoren gebied kleiner is dan 1.000 m² en

2.

niet ligt binnen een straal van 50 meter van AMK-terreinen of van een terrein met hoge
of zeer hoge waarde en/of van vindplaatsen zoals aangegeven in Archis;

3.

het bevoegd gezag de gronden door het nemen van een selectiebesluit heeft
vrijgegeven voor de gevraagde activiteit op basis van archeologisch onderzoek;

f.

ter plaatse van de aanduiding 'lage archeologische verwachtingswaarde' zijn bodemingrepen
dieper dan 0,40 meter uitsluitend toegestaan:
1.

indien het te verstoren gebied kleiner is dan 5.000 m² en

2.

niet is gelegen binnen een straal van 50 meter van een AMK-terrein of van een terrein
met hoge of zeer hoge archeologische waarde en/of van vindplaatsen zoals
aangegeven in Archis;

3.

het bevoegd gezag de gronden door het nemen van een selectiebesluit heeft
vrijgegeven voor de gevraagde activiteit op basis van archeologisch onderzoek;

g.

ter plaatse van de voor 'archeologisch waardevol gebied' aangewezen gronden zijn werken
en/of werkzaamheden zoald bedoeld in artikel 30.5.1 niet toegestaan:
1.

Binnen een wettelijk beschermd AMK-terrein zonder of in afwijking van een vergunning
van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vertegenwoordigd door de

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op grond van artikel 11 Monumentenwet
1988;
2.

Binnen een niet wettelijk beschermd AMK-terrein. tenzij het bevoegd gezag een
selectiebesluit heeft genomen om het terrein vrij te geven voor de gevraagde activiteit
op basis van archeologisch onderzoek.

