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Geachte Gemeenteraad, 

Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Duivecate-Reggedal 
willen wij een zienswijze indienen. 

Wij willen een opmerking maken ten aanzien van de toelichtende paragraaf over archeologie 
(5.7), de plankaart en de regels. In de toelichting wordt ingegaan de voormalige havezate 
Eversberg, als terrein van hoge archeologische waarde, en het onderzoek dat is uitgevoerd ten 
behoeve van de aanleg van de begraafplaats. Beide gebieden staan op de plankaart en voor 
beide gebieden zijn regels opgenomen. 

Hoewel het juist is aan deze gebieden aandacht te geven, ontbreekt de archeologische 
verwachting van de rest van het gebied. Op basis van onze toetsing aan de IKAW en de 
provinciale archeologische verwachtingskaart heeft een deel van het gebied een hoge en 
middelhoge archeologische verwachting en heeft een deel van het gebied een nog onbekende 
archeologische verwachting. Al deze gebieden moeten op de plankaart komen te staan als 
dubbelbestemming met daarbij opgenomen in de regels dat archeologisch onderzoek in deze 
gebieden vereist is, wanneer de ingrepen groter zijn dan 2500 m2 en dieper zijn dan 40 cm. 

Wij gaan ervan uit dat deze omissie hersteld wordt. Bijgevoegd hebben wij een tekst die in de 
toelichting van het bestemmingsplan kan worden opgenomen. Voor de regels wordt verwezen 
naar het reeds bestaande artikel 26 Waarde - Archeologie. Dit artikel kan ook gebruikt worden 
voor de dubbelbestemming Verwachting - Archeologie, met de bovengenoemde toevoeging van 
de ondergrens en diepte wanneer onderzoek nodig is. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Indien gewenst kunt u contact opnemen met onze regioarcheoloog de heer J.A.M. Oude 
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Voorstel tekst rondom archeologie: 

5.7 Archeologie 
Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van kracht 
geworden. Deze wet, een wijziging op de Monumentenwet 1988, regelt de omgang met het 
archeologisch erfgoed. Nieuw in de wet is dat gemeenten een archeologische zorgplicht krijgen 
en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te 
houden met de archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is 
onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. 
Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, 
dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een 
aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een 
archeologische opgraving en publicatie van de resultaten. 

Het plangebied is getoetst aan de Indicatieve Kaart Archeologische Waarde (IKAW) en de 
provinciale archeologische verwachtingskaart. Een uitsnede van deze kaarten is opgenomen in 
figuur xx en xx. 

De IKAW en de provinciale verwachtingskaart geven aan dat de archeologische 
verwachtingswaarde van het plangebied grotendeel een hoge en onbekende archeologische 
verwachting heeft. Voor alle gebieden met een hoge, middelhoge en onbekende archeologische 
verwachting betekent dit dat bij ingrepen in de bodem groter dan 2500 m2 en dieper dan 40 cm 
een archeologisch onderzoek vereist is om de archeologische verwachting te bepalen en 
eventuele vindplaatsen op te sporen. Deze gebieden zijn met een dubbelbestemming 
'archeologische waarde' op de plankaart en in de regels opgenomen. 
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Figuur xx. Indicatieve Kaart Archeologische Waarde (IKAW) (in rode lijn plangebied Duivecate 
Reggedal, in blauwe lijn Groen Mal) 
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Figuur xx. Provinciale archeologische verwachtingskaart (in rode lijn ongeveer het plangebied 
Duivecate Reggedal) 

In het plangebied zijn reeds 3 archeologische onderzoeken verricht: 
1 In het plangebied ligt een archeologisch monument, te weten de voormalige havezathe 

Eversberg. Dit terrein van hoge archeologische waarde is in het bestemmingsplan als 
zodanig bestemd. De in dit plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid in het gebied 
Eversberg, is gebonden aan de voorwaarde dat er eerst een inventariserend 
archeologisch onderzoek moet plaatsvinden voordat ontwikkelingen worden 
doorgevoerd. 

2. Verder blijkt uit onderzoek van ADC ArcheoProjecten dat er in het gebied waar de 
begraafplaats wordt aangelegd grote kans is op het voorkomen van archeologische 
resten uit de ijzertijd, Romeinse tijd of de late middeleeuwen. In de bijbehorende 
onderzoeksrapportage wordt geadviseerd om binnen het gehele plangebied een 
inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uit te voeren. Op basis 
daarvan kan voldoende inzicht worden verworven in de gaafheid, omvang, datering en 
conservering van eventueel aanwezige archeologische resten. Door BAAC onderzoeks-
en adviesbureau is een dergelijk nader onderzoek ingesteld. In het oostelijke gedeelte 
van het onderzoeksgebied zijn (vermoedelijke) prehistorische nederzettingssporen 
aangetroffen. Voor dit gebied geldt een nadere onderzoeksplicht of ophogingsplicht. Dit 
is in de regels tot uitdrukking gebracht. 

3. Het zuidelijk deel van het plangebied maakt onderdeel uit van het plan Groene Mal 
Reggedal. Hiervoor is in 2009 door RAAP een archeologische verwachtingskaart 
opgesteld. Hieruit blijkt dat grote delen van het plangebied een hoge archeologische 
verwachting hebben. Dwars door het gebied loopt het beekdal van de Regge, waarlangs 
hogere dekzandgronden liggen. In het beekdal kunnen oude dumps worden aangetroffen 
en op de hogere gronden nederzettingen. Voor de gebieden geldt een advies tot 
vervolgonderzoek. 
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