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Betreft: zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Noordzuidverbinding Hellendoorn-Hulsen,
Hellendoorn

Geachte raad,
Helaas zien we ons genoodzaakt om een zienswijze in te dienen bij het
ontwerpbestemmingsplan Noordzuidverbinding Hellendoorn-Hulsen.
In opdracht van Aqua Terra-KuiperBurger B.V met als bevoegd gezag de gemeente
Hellendoorn heeft onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende en karterende fase)
verricht. Wij zijn verheugd dat de gemeente haar gezag heeft gebruikt om dit onderzoek te laten
verrichten.
Het BAAC-onderzoek geeft aan, dat het terrein ten noorden van de OLA fabriek, waar de
rotonde komt, een hoge verwachting heeft. BAAC adviseert een proefsleuvenonderzoek om
definitief de archeologische waarde van het terrein te kunnen vaststellen.
In het ontwerpbestemmingsplan wordt afgeweken van het advies van BAAC.
Wij missen in het ontwerpbestemmingsplan een goede onderbouwing waarom van het advies
wordt afgeweken. Graag willen wij hierover een nadere toelichting.
Naar onze mening kan archeologische begeleiding geen alternatief zijn voor een
proefsleuvenonderzoek. Bovendien blijkt uit literatuur dat het laten uitvoeren van archeologische
begeleiding niet per definitie goedkoper of sneller is dan een opgraving/onderzoek.
Voor een deugdelijke onderbouwing om af te wijken van het advies van BAAC zou een tweede
archeoloog geraadpleegd moeten worden. In het bestemmingsplan kan zijn advies worden
verwerkt.
Aangezien de gemeente Hellendoorn geen eigen archeoloog in dienst heeft zijn wij benieuwd,
hoe de beslissing om af te wijken van het advies van BAAC tot stand is gekomen.

Na het nauwgezet lezen van de cultuurhistorische paragraaf tenslotte is ons gebleken dat de
beschrijving summier is. Een beschrijving van het cultuurlandschap en de kenmerkende
waarden ontbreekt. De verwijzing naar een cultuurhistorische inventarisatie en de aanpassingen
in het project Koemaste vinden wij niet voldoende.
Het staat buiten kijf, dat de aanleg van een rotonde en een nieuwe weg een forse ingreep
betekent in het cultuurlandschap, maar onduidelijk blijft hoe groot de ingreep is. Op welke wijze
wordt met de cultuurhistorische waarden omgegaan?

We zijn zo nodig graag bereid deze zienswijze nader toe te lichten.

Hoogachtend,
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