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Datum vergadering

5 april 2017

Omschrijving agendapunt

Archeologiebeleid & Onderzoeksagenda Sluis 2017 (eerste herziening)

Portefeuillehouder

P.P.M. Ploegaert MPM

Samenvatting
Het archeologiebeleid van de gemeente Sluis, vastgesteld in 2013, is om een aantal redenen aan
herziening toe. Een van de redenen voor de herziening is het gegeven dat de gemeente bezig is met het
opstellen van een facetplan archeologie, waarbij de archeologiebepalingen in alle bestemmingsplannen
worden geharmoniseerd. Voorgesteld wordt om voor het archeologiebeleid de inspraakprocedure te
volgen.

Aan de commissie,

Inleiding
De gemeenteraad heeft op 20 juni 2013 het archeologiebeleid en de archeologische onderzoeksagenda
(GOAS) van de gemeente Sluis vastgesteld. Om een aantal redenen is het archeologiebeleid aan herziening
toe (in willekeurige volgorde):
 afstemming met de andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij het doel is om ZeeuwsVlaams breed de regelgeving op elkaar af te stemmen;
 wijziging/aanvulling van de archeologische vindplaatsen in de gemeente;
 gewijzigde regelgeving van het rijk (vaststelling Erfgoedwet in 2016);
 het vaststellen van het facetbestemmingsplan Archeologie nadat de eerste wijziging van het
archeologiebeleid is vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft tot doel om in de gehele gemeente
dezelfde archeologiebepalingen te hanteren;
De adviseur archeologie van de gemeente (Edufact) heeft in overleg met de gemeente een herziening van
het archeologiebeleid opgesteld. Daarnaast heeft er ambtelijk overleg plaatsgevonden met de gemeenten
Terneuzen en Hulst. Het resultaat hiervan is bijgevoegd:"Archeologiebeleid Sluis, 1e herziening". Vermeld zij
dat de archeologische onderzoeksagenda ongewijzigd is gebleven. Er hebben in de afgelopen jaren te
weinig onderzoeken plaatsgevonden die de thema's, zoals die genoemd zijn in de onderzoeksagenda,
volledig ingevuld hebben.
Voornaamste wijzigingen ten opzichte van het archeologiebeleid 2013
Kernen
In het archeologiebeleid van 2013 wordt een aantal kernen niet als archeologisch relevant beschouwd. Het
gaat hier om de volgende kernen: Breskens, Cadzand-Bad, Draaibrug, Eede, Hoofdplaat, Nieuwvliet,
Nieuwvliet-Bad, Schoondijke en Waterlandkerkje. In het herziene beleid blijft dit zo. Met betrekking tot de
overige kernen kan het volgende worden opgemerkt:
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Aardenburg: de contouren van deze kern zijn aangepast als gevolg van resultaten van recent
onderzoek.
 Oostburg: aanpassing i.v.m. de contouren van de ringwalburg.
Van de kernen Cadzand-Dorp, Groede, Heille, IJzendijke, Retranchement, Sint Anna ter Muiden, Sint Kruis,
Sluis en Zuidzande zijn de contouren ongewijzigd.
Opgemerkt zij dat voor de ondergrond van een archeologisch relevante of niet relevante kern altijd een
vrijstelling bestaat van 500 of 1000 m². Uitsluitend de kernen Breskens, Cadzand-Bad, Hoofdplaat,
Nieuwvliet, Nieuwvliet-Bad en het grootste gedeelte van Draaibrug liggen in een zone die vrijgesteld is van
archeologisch onderzoek.
Oppervlaktevrijstelling kernen
In het beleid van 2013 geldt voor een aantal stads- en dorpskernen een specifieke archeologische
verwachting, waarbij een oppervlaktevrijstelling geldt van 50 m². Het betreft hier de kernen Aardenburg,
Cadzand-Dorp, Groede, Heille, IJzendijke, Oostburg, Retranchement, Sint Anna ter Muiden, Sint Kruis, Sluis
en Zuidzande.
In het herziene beleid is van deze kernen een splitsing gemaakt tussen die kernen, die genoemd zijn in de
onderzoeksagenda (GOAS) en de overige kernen. Voor de eerste groep kernen blijft de vrijstellingsgrens
van 50 m² gehandhaafd, voor de overige kernen wordt de vrijstelling verruimd naar 100 m².
GOAS- kernen. Vrijstelling 50 m²
Overige kernen. Vrijstelling 100 m²

:
:

Aardenburg, Groede, IJzendijke, Oostburg en Sluis
Cadzand-Dorp, Heille, Retranchement, Sint Anna ter Muiden, Sint
Kruis en Zuidzande

Oppervlaktevrijstelling buitengebied
In het archeologiebeleid van 2013 worden voor het buitengebied vier kaartlagen gehanteerd, gebaseerd op
archeologische perioden:
1. Laagpakket van Walcheren (Middeleeuwen, 450-1500 AD en Nieuwe Tijd, 1500 AD -heden).
2. Hollandveen (Romeinse tijd, 12BC-450 AD, IJzertijd, 800 BC-12 BC en Bronstijd, 2000 BC-800 BC).
3. Laagpakket van Wormer (Neolithicum, 5300 BC-2000 BC).
4. Pleistoceen (Mesolithicum, 8800 BC-4900 BC en Paleolithicum, tot 8800 BC).
In het herziene beleid zijn deze vier kaartlagen samengevoegd tot een kaart, waarbij de hoogste verwachting
geldend is. In bijlage 2 van het archeologiebeleid is de nieuwe beleidskaart opgenomen. In overleg met
Terneuzen en Hulst zijn de gebieden met een lage archeologische verwachting volledig vrijgesteld van
archeologisch onderzoek. Grofweg gezegd gaat het hier om de kuststrook, het gebied ten oosten van
IJzendijke en de voormalige kreken/geulen.
Dieptevrijstelling
In de dieptevrijstelling zijn geen wijzigingen opgetreden. Deze blijft gehandhaafd op 40 cm beneden het
maaiveld. De dieptevrijstelling geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente, met uitzondering van de
wettelijk beschermde rijksmonumenten en het zeewater. N.B.: voor die terreinen waarvoor een
oppervlaktevrijstelling geldt, bestaat geen verstoringslimiet voor wat betreft de diepte, dus binnen een
vrijgestelde oppervlakte van bv. 50 m² mag men dieper verstoren dan 40 cm.
Alle vrijstellingen zijn in de onderstaande tabel weergegeven.
Categorie
1
2
3
4
5
6
7

Omschrijving
Wettelijk beschermde rijksmonumenten
Terreinen van arch. waarde
Gewaardeerde stads- en dorpskernen
Terreinen met een hoge arch. verwachting
Terreinen met een gematigde arch. verwachting
Terreinen met een lage arch. verwachting
Waterbodems

Vrijstelling oppervlakte
Geen
50 m²
50 m²
500 m²
1000 m²
Volledig vrijgesteld
1000m²

Vrijstelling diepte
Geen
0.40 m -maaiveld
0.40 m -maaiveld
0.40 m -maaiveld
0.40 m -maaiveld
Volledig vrijgesteld
Geen

Notitie voor Commissie Ruimte/Algemeen Bestuur
Pag. 3/3
Archeologische vindplaatsen
In het bestaande archeologiebeleid is een catalogus van 129 archeologische vindplaatsen opgenomen. Dit
zijn vindplaatsen die aangemerkt worden als terreinen van archeologische waarde. Hiervoor geldt een
oppervlaktevrijstelling van 50 m². In de eerste herziening is een lijst opgenomen van 139 archeologische
vindplaatsen. De catalogus is uitgebreid als gevolg van vondsten die gedaan zijn bij de wallen van Sluis en
in het kader van het project Waterdunen.
Opgemerkt zij dat er daarnaast nog 13 rijksbeschermde archeologische vindplaatsen zijn. Deze zijn
opgenomen in bijlage 6.
Een compleet overzicht van de wijzigingen ten aanzien van het bestaande beleid is als een apart document
bijgevoegd.
Procedure
Voorgesteld wordt om de eerste herziening van het archeologiebeleid vrij te geven voor de inspraak
gedurende 6 weken. Tijdens deze periode zal de eerste herziening tevens om advies worden toegezonden
aan de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Oostburg,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
De secretaris,

De wnd. burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. P.A.G. Cammaert

Bijlage(n):
a. Archeologiebeleid & Onderzoeksagenda Sluis 2017 (eerste herziening).
b. Archeologiebeleid & Onderzoeksagenda Sluis 2013.
c. Vergelijking bestaande beleid - herziene beleid.
Ter inzage liggende stukken:
Geen.

