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Datum:   30-10-2012 
 
Op verzoek van de gemeente Medemblik is gekeken naar het archeologisch aspect met 
betrekking tot het Voorontwerp Bestemmingsplan Dorpskernen III Medemblik (Buro Vijn, 
2012).  Ten behoeve van de verbeelding is gelijktijdig een digitaal bestand aangeleverd 
waarin de Dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie zijn opgenomen. 
In dit document wordt een tekstvoorstel gedaan voor § 4.3, waarin de Dubbelbestemmingen 
Waarde Archeologie worden toegelicht. 
 
Algemene opmerking: de bestemmingsplangrenzen zoals nu aangeleverd zijn nog niet 
vlakdekkend. Het buitenwater ontbreekt in zijn geheel en een deel van het buitendijks land 
ook. Waar vallen deze gronden onder? 
 
Voorstel voor aanvulling van de bestaande teksten  
 
Rijksbeleid en provinciaal beleid m.b.t. archeologie en cultuurhistorie toevoegen in alle 
bestemmingsplannen van de gemeente Medemblik. In onderhavige bestemmingsplantekst 
wordt gesproken van Rijksbelang (in andere Rijksbeleid): 
 
2.1 Rijksbelang 
 
Het wettelijk kader voor de omgang met cultureel erfgoed is vastgelegd in de 
Monumentenwet 1988. Per 1 september 2007 zijn door het in werking treden van de Wet op 
de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) de artikelen die over archeologie handelen, 
aangepast. Daarnaast zijn enkele artikelen van de Woningwet, Wet Milieubeheer en de 
Ontgrondingswet aangepast. 
 
Per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenwet doorgevoerd via een wijziging van 
artikel 3.6. lid 2 van Besluit ruimtelijke ordening. In de toelichting van een bestemmingsplan 
moet voortaan het volgende worden opgenomen: Een beschrijving van de wijze waarop met 
de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te 
verwachten monumenten rekening is gehouden. Hierdoor dienen cultuurhistorische waarden 
dus uitdrukkelijk te worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. 
Gemeenten zullen een inventarisatie moeten (laten) maken van alle cultuurhistorische 
waarden in een bestemmingsplangebied, dus niet alleen de archeologische waarden. 
Daarnaast moeten ze aangeven welke conclusies ze daaraan verbinden en op welke wijze 
ze deze waarden borgen in het bestemmingsplan. Dit is één van de pijlers van de 
Modernisering Monumentenzorg (MoMo).   
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De Rijksdienst helpt gemeenten om hieraan te voldoen met de Handreiking erfgoed en 
ruimte. Hierin staat hoe gemeenten zo’n inventarisatie en analyse kunnen uitvoeren. Ook 
wordt in deze handreiking aangegeven op welke wijze gemeenten cultuurhistorische 
waarden kunnen opnemen in een bestemmingsplan, compleet met voorbeeldbepalingen. 
 
2.2 Provinciaal beleid 
 

Aanvulling t.b.v. Structuurvisie 2040 (§ 2.2.1) 
Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland is vastgelegd in de ‘Structuurvisie 2040 
Noord-Holland 2040 –Kwaliteit door veelzijdigheid’. Archeologie is daarin aangewezen als 
één van de kernkwaliteiten van het landschap. Daarnaast gaat de provincie Noord-Holland 
uit van een ontwikkelingsgerichte benadering, omdat ook tegenwoordige ruimtelijke 
ontwikkelingen het landschap vormen, zodat zorgvuldig wordt omgegaan met de bestaande 

(historische) kenmerken van het landschap. In de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke 
Verordening Structuurvisie heeft de provincie regels geformuleerd omtrent de inhoud van en 
de toelichting in bestemmingsplannen als er sprake is van provinciaal belang. In een 
bestemmingsplan moet bijvoorbeeld duidelijk omschreven worden hoe er omgegaan wordt 
met de cultuurhistorische objecten (waaronder archeologische waarden).  
 
De provincie speelt een belangrijke rol op het gebied van ruimtelijke ordening. Door haar 
ruimtelijk beleid bepaalt de provincie in belangrijke mate hoe de ruimte in Noord-Holland 
wordt ingericht. In het licht van de nWRO spitst de provinciale rol vanuit cultuur en 
cultuurhistorie in de ruimtelijke inrichting zich toe op drie terreinen, daar waar de provincie: 

- Haar cultuurhistorische provinciaal belang heeft gedefinieerd in de Structuurvisie; 
- Wettelijk bevoegd gezag is bij ingrepen die een relatie hebben met cultuurhistorie, 

bijvoorbeeld bij ontgrondingen of de aanleg van provinciale wegen; 
- Initiatiefnemer is bij projecten van het Rijk een (beschermende) taak hebben 

verkregen, zoals bij de nationale landschappen en Unesco-gebieden. 
 
Op provinciaal niveau is het beleidskader en de leidraad Landschap en Cultuurhistorie van 
belang voor onderhavig bestemmingsplangebied. 
 
2.2.3 Beleidskader en Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 
De visie op de gewenste ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd in de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie (Provincie Noord-Holland, 2010). Deze vernieuwde leidraad is een uitwerking 
van het in 2006 vastgestelde Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie, dat werd gebruikt 
als leidraad voor ruimtelijke plannen als bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en 
structuurplannen. Daarnaast bood het handreikingen aan gemeenten om landschap en 
cultuurhistorie als uitgangspunt te gebruiken bij planvorming. 
De provincie Noord-Holland heeft 10 archeologische gebieden van provinciaal belang 
gedefinieerd. De gemeente Medemblik ligt in een dergelijk gebied: West-Friesland. Als in 
gebieden van provinciaal belang het maatschappelijk belang dusdanig groot is dat 
waardevolle archeologische vindplaatsen aangetast moeten worden, vraagt de provincie aan 
te geven op welke wijze archeologische waarden door compenserende maatregelen in het 
plan zijn ondergebracht.  
De provincie Noord-Holland beschouwt stolpboerderijen van bovenlokaal belang. 
Stolpboerderijen zijn medebepalend voor de identiteit en beleving van het Noord-Hollands 
landschap. Van de ca. 5000 stolpen die nog aanwezig zijn in Noord-Holland zijn er 400 
beschermd (anno 2009). Het aantal historische stolpen, en daarmee de identiteitsbepalende 
waarde voor Noord-Holland, neemt gestaag af. In het landelijk gebied van de gemeente 
Medemblik is de stolpboerderij een zeer karakteristiek bebouwingstype.  
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Tekstvoorstel § 4.3 
 
4.3.1 
Aangezien de gemeente Medemblik nog geen gemeentelijk archeologiebeleid heeft 
vastgesteld gelden rijks- en provinciaal beleid. In de Monumentenwet 1988 en de herziening 
ervan in 2007 (Wet op de Archeologische Monumentenzorg) wordt de omgang met 
eventueel aanwezige archeologisch waarden beschreven. De herziene Monumentenwet 
verplicht gemeenten om ‘rekening te houden met aanwezige of te verwachten 
archeologische waarden’. 
 
Het bestemmingsplan staat hierbij centraal. Hierin worden bouw- en aanlegvoorschriften 
opgenomen. Indien belangrijke archeologische waarden als gevolg van ruimtelijke 
ontwikkelingen niet in de bodem behouden kunnen blijven, dient de informatie te worden 
veiliggesteld d.m.v. een opgraving. De Monumentenwet gaat hierbij uit van een algemene 
vrijstelling voor ingrepen tot 100 m2, maar biedt de gemeente ook de nodige beleidsruimte 
om haar eigen afweging te maken. 
 
Binnen het grondgebied van de gemeente Medemblik is een aantal terreinen met een 
monumentale archeologische status aanwezig. Binnen het plangebied van voorliggend 
bestemmingsplan komt geen archeologisch rijksmonument voor. Rijksmonumenten 
behoeven geen dubbelbestemming aangezien de Monumentenwet boven het 
bestemmingsplan staat. 
 
Ter bescherming van de archeologische waarden kunnen burgemeesters en wethouders, als 
daar op basis van een archeologisch onderzoek aanleiding toe bestaat, voorwaarden 
verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen. Daarnaast is een 
omgevingsvergunning vereist voor werkzaamheden waarbij de grond wordt geroerd.  
 
Het bestemmingsplan kent de volgende dubbelbestemmingen: 

- Waarde – Archeologie 1 (gebied van zeer hoge archeologische waarde): 
voorwaarden aan de omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel bij 
elke bodemroering die dieper dan 40 cm; 

- Waarde –Archeologie 2 (gebied met hoge archeologische waarde): voorwaarden aan 
de omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel voor gebouwen en 
werken dieper dan 40 cm en groter dan 100 m2; 

- Waarde – Archeologie 3 (relatief onbebouwd gebied met hoge of middelhoge 
verwachting)voorwaarden aan de omgevingsvergunning en 
omgevingsvergunningenstelsel voor gebouwen en werken dieper dan 40 cm en 
groter dan 500 m2;  

- Waarde Archeologie 4 (bebouwd gebied met hoge of middelhoge verwachting waar 
nog geen archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden): voorwaarden aan de 
omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel voor gebouwen en werken 
dieper dan 40 cm en groter dan 1.000 m2. 

 
Per dubbelbestemming gelden andere ondergrenzen voor wat betreft de oppervlakte en 
diepte van de verstoring. Voor verstoringen met een beperkt oppervlak of een beperkte 
verstoringsdiepte is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. In geval van overschrijding 
van de ondergrens is het aan te bevelen om eerst een archeologische quickscan te laten 
vervaardigen door Archeologie West-Friesland. Een Quickscan is een kort document waarin 
de aanwezige of te verwachten archeologische waarden worden afgezet tegen de huidige 
situatie en de geplande ingrepen. Het advies is richtinggevend voor het soort onderzoek dat 
plaats dient te vinden. Het kan ook betekenen dat er geen archeologisch onderzoek hoeft 
plaats te vinden.  
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4.3.2 Onderbouwing van de dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie in het 
bestemmingsplan Dorpskernen III 
 
Archeologie West-Friesland heeft inmiddels inzicht verkregen in de aanwezige of met grote 
zekerheid te verwachten archeologische waarden uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Dit 
resulteert in een kaartbeeld waarop de reeds bekende archeologische terreinen (uit alle 
perioden) en de elementen, verzameld op basis van historische kaartanalyse en historische 
geografie voor de gehele gemeente Medemblik staan weergegeven.  
Voor het overige deel van het grondgebied geldt in de meeste gevallen een middelhoge tot 
hoge verwachting. In 2013 zal het overige gebied nader worden onderzocht.  
 
Aangezien het grootste deel van het plangebied bebouwd is, zijn in dit bestemmingsplan 4 
categorieën onderscheiden. Deze staan in de vorige paragraaf opgesomd. 
 
Binnen de categorie Waarde-Archeologie 1 bevinden zich de kerkterreinen en de Westfriese 
Omringdijk. Voor deze terreinen geldt dat elke bodemroering dieper dan 40 cm 
vergunningplichtig is. Voor kerkterreinen geldt uiteraard dat normaal gebruik (indien de 
begraafplaats is meebegrensd) is toegestaan. Zoals eerder aangegeven dient voor ingrepen 
in en nabij de dijk een vergunning te worden aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. 
 
De op de plankaart aangewezen gronden met de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2 
betreffen de bekende archeologische terreinen, zoals bijvoorbeeld de bewoningslinten van 
Wervershoof en Andijk, maar ook losse huisplaatsen of molens en molengangen.  
 
Bij bestudering van de verschillende archeologische onderzoeken die zijn uitgevoerd in het 
kader van ruimtelijke ontwikkelingen binnen het bestemmingsplangebied Dorpskernen III zijn 
ook delen van het plangebied vrijgegeven m.b.t. het aspect archeologie. Deze begrenzingen 
zijn meegenomen in het kaartbeeld. 
 
Voor het overige deel van het bestemmingsplan Dorpskernen III is een onderscheid gemaakt 
tussen de relatief lege gebieden waar nog geen archeologisch onderzoek heeft 
plaatsgevonden en de nieuwbouwwijk uit de vorige eeuw waar nog geen inzicht is verkregen 
in de archeologische waarden d.m.v. een archeologisch onderzoek. Voor deze gebieden 
gelden resp. de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 3 en Waarde-Archeologie 4. Een 
nadere verfijning van deze delen van het bestemmingsplangebied volgt in de loop van 2013. 
 
Cultuurhistorie is niet nader uitgewerkt door Archeologie West-Friesland voor 
onderhavig bestemmingsplan. 
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