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Betreft: Oosterveld, Norg, cultureel erfgoed?  
 
Geachte heer Tichelaar, leden van Provinciale Staten, 
 
Oosterveld, Norg, cultureel erfgoed? Onder deze titel hebben wij 25 maart j.l. een brief 
gestuurd aan het college en de gemeenteraad van Noordenveld.  
Van deze brief treft u bijgaand een kopie aan. 
 
Zoals wij ook in die brief opmerken gaat de gemeente Noordenveld in het algemeen goed 
om met de belangen van cultuurhistorie en archeologie. Dat blijkt ook wel uit haar steun 
aan de procedure om van het natuurgebied Noordsche Veld tussen Peest en Zeijen een 
archeologisch rijksmonument te maken. Ook de provincie heeft daar in 2015 al een 
positief advies over gegeven. Dit gebied grenst aan de noordzijde aan het 
Donderboerveld en raakt aan de westzijde, na het dal van het Oostervoortsche Diep, aan 
de uitlopers van het Oosterveld in Norg. Over een mogelijke bebouwing van dit 
Oosterveld gaat bedoelde brief. 
 
De nu ingezette procedure tot ontwikkeling van het Oosterveld onderstreept naar onze 
mening het belang van een advies over een eventueel aanvullend 
cultuurhistorisch/archeologisch onderzoek zoals wij dat in bijgaande brief hebben 
gevraagd.  
 
Wij verzoeken u daarom met het college van Noordenveld te overleggen over te nemen 
stappen, voordat met een (gedeeltelijke) ontwikkeling van het Oosterveld wordt 
begonnen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur AWN - Noord Nederland 

 
J.(Joop) Bosch, vice – voorzitter  
email: bosch.joop@gmail.com 

mailto:awn.noord@gmail.com
http://www.awn-archeologie.nl/
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Roden, 25 maart 2016 
 
 
 
Betreft: Oosterveld, Norg, cultureel erfgoed?  
 
 
Geacht College van Burgemeester en Wethouders, leden van de gemeenteraad, 
 
 
Introductie: 
De vereniging AWN stelt zich ten doel het beschermen en behouden van het 
archeologisch erfgoed van Nederland. Haar doel sluit nauw aan bij de wijze waarop de 
provincie Drenthe met het archeologisch erfgoed wil omgaan. In de (concept) nota 
cultuurbeleid 2016 wordt dit als volgt verwoord:  
 
Wij hebben op het terrein van archeologie wettelijke taken en de autonome en 
besteltaken vanuit de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. De leidende principes van 
het provinciaal beleid blijven: behoud in-situ (in de bodem) en borging van kwaliteit van 
archeologisch onderzoek (zodat de in de bodem aanwezige informatie goed 
gedocumenteerd wordt als behoud in-situ niet mogelijk is). We volgen daarbij de 
landelijke kwaliteitsnorm van de beroepsgroep archeologie. 
 
In dezelfde nota wordt onze vereniging genoemd als mogelijke partner bij het 
archeologiebeleid van de provincie:  
 
Mogelijke partners in het netwerk zijn bijvoorbeeld de Drentse Historische Vereniging, het 
Steunpunt Erfgoed Drenthe, het Noordelijk Archeologisch Depot, de noordelijke 
vereniging voor amateurarcheologen AWN-Noord, de Rijksuniversiteit Groningen, Kunst 
en Cultuur Drenthe en vele bedrijven en zzp-ers 
 
In ons landelijk verenigingsblad zijn in het oktobernummer 2015 twee artikelen 
verschenen met betrekking tot de gemeente Noordenveld. Het ene is een samenvatting 
van de Landschapsbiografie Terheijl , waarover de heer Theo Spek een presentatie heeft 
gegeven in het gemeentehuis van Noordenveld en het andere gaat over 376 jaar 
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archeologische waarnemingen in middeleeuws Veenhuizen van de hand van de heer V. 
T. van Vilsteren, conservator archeologie bij het Drents museum. 
 
Wij hopen u met deze introductie een indruk te hebben gegeven van de positie van de 
AWN als vereniging. 
 
Onze vereniging wil door middel van deze brief graag reageren op het voornemen van het 
college om woningbouw mogelijk te maken op het Oosterveld in Norg.  
Wij zijn van mening dat dit ongewenst is omdat er onvolledig en deels onjuist 
cultuurhistorisch/archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden voor het betreffende 
gebied. Daarnaast zijn wij van mening dat na ruim meer dan 10 jaar de uitgangspunten 
van het bestemmingsplan niet meer gelden en de veronderstelde woonbehoefte niet is 
aangetoond. Inmiddels is er sprake van een collegevoorstel dat uitgaat van een 
vernieuwde ruimtelijke strategie. Onder punt 1 gaan wij daar kort op in, maar dat heeft 
geen invloed op de strekking van onze reactie. In tegendeel, het versterkt ons verzoek 
om nader aanvullend cultuurhistorisch/archeologisch onderzoek, zoals opgenomen in 
deze brief. Immers de mogelijkheid bestaat dat er een wijzigingsvoorstel voor het 
bestemmingsplan noodzakelijk is, waarbij de procedures opnieuw gevolgd moeten 
worden.  
 
Oosterveld Norg, cultureel erfgoed? 
Uw voornemen over een mogelijke bebouwing is voor ons, uit oogpunt van de zorg voor 
het erfgoed, aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen en het stellen van daaraan 
gekoppelde vragen. Wij volgen daarbij de volgende indeling: 
 

1.  Ontstaan en noodzaak van de behoefte aan woningbouw 
2.  Wettelijk kader 
3.  Provinciaal kader 
4.  Archeologie essen Norg 
5.  Conclusies 

 
1. Ontstaan en noodzaak van de behoefte aan woningbouw 

In 1994 heeft de toenmalige gemeente Norg een concept structuurplan vastgesteld. Dit is 
de basis waarop de gemeente Noordenveld, als opvolger van de gemeente Norg, een 
bestemmingsplan heeft vastgesteld voor het Oosterveld. Bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan in 2005 is voor een gedeelte van het plan, de zogenaamde “banaan”, 
ingebed tussen de huidige oostelijke randbebouwing van Norg en een geprojecteerde 
ontsluitingsweg, een uitgewerkt plan vastgesteld. 
Gedeputeerde staten hebben per brief van 7 november 2002 ingestemd met het 
woonplan Oosterveld. Bij brief van 10 maart 2005 heeft de commissie afstemming 
ruimtelijke plannen van de provincie onder voorwaarden ingestemd met het concept 
bestemmingsplan. Daarbij is o.a. opgemerkt dat uit de toelichting van het 
bestemmingplan blijkt dat de noodzaak van de kernuitbreiding voldoende is gemotiveerd. 
Tegen het plan zijn, na vaststelling door de gemeenteraad van Noordenveld, nog 
procedures aangespannen en het bestemmingsplan is na uitspraak van de Raad van 
State in september 2007 definitief geworden. 
 
Inmiddels zijn de contouren bekend van het voorstel van het college aan de raad over de 
ontwikkeling. In tegenstelling tot de uitgangspunten bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan in 2005 wordt de fasering van het plan aangepast waarbij sprake is van 
een vernieuwde ruimtelijke strategie voor het Oosterveld. In eerste instantie worden een 7 
tal kavels aangeboden en kan tegelijkertijd gestart worden met een deel dat niet direct 
aan de ontsluitingsweg ligt, maar wat verder in oostelijke richting, zonder een uitgewerkt 
bestemmingsplan. De ontsluitingsweg wordt deels aangelegd met een aftakking naar het 
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oosten, die niet is opgenomen in het bestemmingsplan 2005. Indien er onvoldoende 
animo is voor grote kavels moet mogelijk een nieuw ruimtelijk plan worden gemaakt dat 
aansluit bij de behoefte van aspirant-kopers. Op het eerste gezicht een substantiële 
afwijking van het vastgestelde bestemmingsplan 2005. 
 
Sinds enige jaren is bij besluitvorming over ruimtelijke plannen de zogenaamde ladder 
van duurzame verstedelijking van toepassing. 
Met de Ladder wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij 
ruimtelijke besluiten nagestreefd. Het instrument schrijft niet voor wanneer en waar wel of 
niet gebouwd mag worden, maar vraagt om een goede afweging van belangen, onder 
andere om te voorkomen dat er voor de leegstand wordt gebouwd. De afweging van 
belangen is aan de decentrale overheid, die zelf de lokale en regionale situatie het beste 
kent. De Ladder vraagt aan gemeenten om aan de hand van drie «treden», een 
voorgenomen nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting bij een ruimtelijk besluit te 
onderbouwen. De drie treden in artikel 3.1.3, lid 2 Bro bestaan uit: een beschrijving van 
de actuele regionale behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling, m.a.w. een motivering 
in hoeverre in de behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien (1).  
 
Daarbij moet gekeken worden naar de benutting van beschikbare gronden door 
herstructurering en transformatie (2). Wanneer blijkt dat niet binnen het bestaand stedelijk 
gebied in de nieuwe stedelijke ontwikkeling kan worden voorzien, moet worden 
aangegeven in hoeverre de ontwikkeling mogelijk is op een goed bereikbare locatie (3). 
Op grond van deze ladder zijn inmiddels een aantal beroepszaken gepasseerd. In de 
zaken waarin het beroep gegrond was (30%), gaat het in een groot aantal van de 
gevallen om gebreken bij het aantonen van de zogenaamde actuele regionale behoefte, 
bijvoorbeeld omdat er geen behoefte kan worden aangetoond, het onderzoek ontbreekt of 
gebrekkig is.  
 
Vraag 1: In hoeverre komt de huidige situatie nog overeen met de 

vooronderstellingen destijds, met name ten aanzien van de aangetoonde 
regionale behoefte?  

 
2. Wettelijk kader 

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee heeft de 
zorg voor het archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van 
de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig betrekken 
van archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden 
in situ (ter plaatse) en de introductie van het zogenaamde 'veroorzakerprincipe'. Dit 
principe houdt in dat degene die de ingreep pleegt, financieel verantwoordelijk is voor 
behoudsmaatregelen of een deugdelijk onderzoek van eventueel aanwezige 
archeologische waarden.  
Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden 
met zowel de bekende als de te verwachten archeologische waarden.  
In oktober 2003 is een voorstel voor de wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele 
andere wetten naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee worden de principes van het 
Verdrag van Malta doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving. Op 4 april 2006 is het 
wetsvoorstel door de Tweede Kamer goedgekeurd en in december van dat jaar gaf de 
Eerste Kamer ook haar goedkeuring. Op 1 september 2007 trad de Wet op de 
archeologische monumentenzorg (waarbij de Monumentenwet 1988 werd gewijzigd) in 
werking. 
 
In dit kader moet nog worden vermeld dat momenteel de nieuwe omgevingswet in 
ontwikkeling is. De wet is een raamwet. De uitwerking voor cultureel erfgoed en de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Monumentenwet_1988
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instructieregels komen in een AMvB. Er is nu nog geen zicht op de inhoud daarvan. Deze 
wet geeft aan provincies en gemeenten een grotere vrijheid in de besluitvorming 
betreffende ruimtelijke ordening. Cultuurhistorische en archeologisch aspecten worden 
min of meer gelijkgesteld met andere aspecten als noodzaak op grond van behoefte, 
economische aspecten en dergelijke. Een belangrijke doelstelling van deze wet is het 
vereenvoudigen van het doorlopen van benodigde procedures. De FIM (Federatie 
Instandhouding Monumenten) heeft samen met een 40 tal andere organisaties, 
waaronder de AWN de bezorgdheid geuit over de waarborging voor de archeologische en 
cultuurhistorische monumentenzorg door gemeenten. Het risico is daarbij, dat genoemde 
zorg “ondergesneeuwd” raakt door de andere aspecten. De AWN heeft het ontbreken van 
kaders in de Erfgoedwet voor de Omgevingswet aan de orde gesteld. De minister heeft 
toegezegd “monitoring” te zullen toepassen op de toepassing van de wet.  
 

Opmerking 1: In het kader van betreffend bestemmingsplan heeft  archeologisch 
vooronderzoek plaatsgevonden. Voordat “Malta” tot wetgeving was geworden 
heeft de gemeente daar al rekening mee gehouden.  

 
Opmerking 2: De rapporten die daarvoor zijn uitgebracht zijn echter niet, zoals 
wettelijk verplicht en ook gevraagd door de commissie afstemming ruimtelijke 
plannen van de provincie, aan de publicatie van het bestemmingsplan gehecht 
(zie verder de toelichting onder 3, de opmerkingen 3, 4 en 5). 

 
3. Provinciaal kader 

De provincie Drenthe heeft met de vaststelling van het Cultuurhistorisch Kompas in 2009 
een belangrijke stap gezet in het proces dat moet leiden tot meer waardering voor het 
behoud van cultuurhistorische en archeologische waarden in Drenthe.  
In dit kompas is een speciaal hoofdstuk gewijd aan Norg. Wij verwijzen u hierbij naar de 
betreffende paragraaf: 
 
8.2.1 Gebied 1: het esdorpenlandschap rond Norg . 
Het esdorpenlandschap rond Norg staat als bijzonder waardevol gebied bekend. De 
authenticiteit van het gebied is in alles herkenbaar: essen, beekdalen, dorpen en oude 
veldgronden. Door de aantrekkingskracht van het landschap is het gebied geliefd om te 
wonen en te recreëren. Woningbouw en ontwikkelingen in de recreatiesector kunnen 
echter ook een bedreiging vormen voor de kwaliteiten van het gebied. Daarnaast zorgen 
ontwikkelingen op het terrein van landbouw en natuur voor verandering in het gebied. Met 
het verbinden van voorwaarden aan ontwikkelingen willen we als partner deelnemen in 
het planvormingsproces om de kansen van de cultuurhistorische samenhang van het 
gebied optimaal te kunnen benutten. Hierbij ligt onze focus op het in stand houden van de 
karakteristiek van het esdorpenlandschap. 
 
De provincie vertaalt dit in de volgende opgave: 
 
De cultuurhistorische kwaliteiten van dit gebied worden nog niet voldoende benut en op 
waarde geschat. De belangrijkste opgave voor dit gebied ligt dan ook in het meer 
benadrukken van de mogelijkheden die cultuurhistorie biedt. Wij willen daar samen met 
andere betrokkenen graag aan vormgeven, waarbij het motto veilig stellen en ontwikkelen 
is, passend binnen de landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek. 
 
De cultuurnota 2016 die momenteel in procedure is, borduurt voort op dit kompas. Daarin 
wordt het omgaan met archeologie als volgt omschreven: 
 
Wij hebben op het terrein van archeologie wettelijke taken en de autonome en 
besteltaken vanuit de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. De leidende principes van 
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het provinciaal beleid blijven: behoud in-situ (in de bodem) en borging van kwaliteit van 
archeologisch onderzoek (zodat de in de bodem aanwezige informatie goed 
gedocumenteerd wordt als behoud in-situ niet mogelijk is). We volgen daarbij de 
landelijke kwaliteitsnorm van de beroepsgroep archeologie. 
 
Bij brief van 10 maart 2005 heeft de commissie afstemming ruimtelijke plannen van de 
provincie onder voorwaarden ingestemd met het concept bestemmingsplan. De tekening 
van de inrichting van het plan is door ons ter verduidelijking toegevoegd.  
 

 

De commissie schrijft: 
 
Het gebied ten westen van de nieuwe 
ontsluitingsweg is bedoeld voor vrijstaande 
koopwoningen op kavels van minimaal 800 
m2. In het gebied ten oosten van de 
ontsluitingsweg zullen zowel koop- als 
huurwoningen worden gerealiseerd in de 
vorm van (half)vrijstaande woningen, 
rijtjeswoningen en complexbebouwing 
(maximum hoogte 12 meter). In totaal 
zullen in het plangebied ongeveer 220 
woningen worden gerealiseerd. Het gebied 
ten westen van de nieuwe ontsluitingsweg 
is voorzien van een woonbestemming en 
zal als eerste worden ontwikkeld. De bouw 
van woningen in het gebied ten oosten van 
de ontsluitingsweg is pas mogelijk na 
uitwerking van het bestemmingsplan (ex 
artikel11 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening).  
 

 
En: 
 
Archeologie 
Uit het bestemmingsplan blijkt dat zowel een verkennend alsook een aanvullend 
archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Op basis van deze onderzoeken 
wordt geconcludeerd dat geen archeologische resten in het plangebied voorkomen die 
bewaard moeten worden. De commissie ondersteunt deze constatering. Wel vindt de 
commissie de paragraaf in het bestemmingsplan over archeologie erg kort. 
Het relevante rijks- en provinciaal beleid (POP, verdrag van Malta) ontbreekt. 
Daarnaast is de beschrijving van het archeologische vooronderzoek erg summier. 
Alle archeologische onderzoeksrapporten die betrekking hebben op het plangebied 
moeten in de toelichting worden vermeld. In bijlage 1 is aangegeven om welke rapporten 
het gaat. De commissie verzoekt u het bestemmingsplan op de genoemde punten aan te 
vullen. 
 

Opmerking 3: Bij opmerking 2 hebben wij al opgemerkt dat genoemde  
rapporten ontbreken. De paragraaf over de beschrijving van het  
archeologisch vooronderzoek is nog steeds summier en deels onvolledig, zie 
opmerking 4 en 5. 
 
Opmerking 4: Voor zover ons bekend heeft in het deel van de “banaan”  
geheel geen archeologisch onderzoek plaatsgevonden. 
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Opmerking 5: Voor zover ons bekend heeft in het overig deel onderzoek 
plaatsgevonden dat momenteel niet meer voldoet aan de daaraan te stellen eisen.  

 
Vraag 2. Is het college bereid om professioneel te doen onderzoeken of het in dit 

kader aan te bevelen is aanvullend adequaat cultuurhistorisch/ 
archeologisch onderzoek uit te doen voeren, conform de huidige 
wetgeving?  

 
4. Archeologie essen Norg 

Tot voor kort was Norg bekend als een esdorp, waarvan de oudste historische 
verwijzingen uit de Late Middeleeuwen dateerden. Norg maakte van oudsher deel uit van 
het dingspel Noordenveld. De huidige bakstenen kerk van Norg (de Sint-Margaretakerk) 
dateert vermoedelijk uit de 13e eeuw. Al in een oorkonde uit 1139 wordt de kerk van Norg 
(Nurch) genoemd. Bij archeologisch onderzoek binnen in de kerk zijn resten van 
vermoedelijk twee houten voorgangers aangetroffen, waarvan de oudste mogelijk uit de 
10e of 11e eeuw dateert. 
 
Wij menen dat: 

• wij onder punt 3. Provinciaal kader, voldoende toelichting hebben gegeven op de 
archeologische en cultuurhistorische waarde van de essen in Norg. De gemeente 
Noordenveld gaat in het algemeen goed om met haar cultuurhistorische en 
archeologische waarden. De gemeente beschikt over een beleidskaart met goede 
toelichtingen. De beleidsadvieskaart is het instrument waarmee ruimtelijke 
ingrepen kunnen worden afgezet tegen het archeologisch belang van de te 
ontwikkelen locatie. Indien op een locatie archeologische waarden aanwezig zijn 
of worden verwacht, kan snel en eenvoudig worden bekeken of er dient te worden 
gestreefd naar planaanpassing of dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 
Anderzijds kan uit de beleidsadvieskaart blijken dat er op een bepaalde locatie 
geen archeologische waarden worden verwacht en dat de geplande ingreep 
zonder nader archeologisch onderzoek kan plaatsvinden.  

 
• de beleidskaart deels verouderd is door de ontwikkelingen die sinds het opstellen 

daarvan hebben plaatsgevonden. Het Oosterveld wordt in de toelichtingen 
omschreven als een vrij jonge es, waarvan geen duidelijk archeologische sporen 
bekend zijn. Dit is mede gebaseerd op een, op verzoek van de provincie Drenthe, 
uitgevoerd onderzoek naar de rangorde van de Drentse essen. De 
cultuurhistorische waarde van de es is daarbij niet in het geding.  

 
• recent onderzoek in Norg aanleiding kan zijn om de in de eerste alinea 

aangehaalde omschrijving te herzien. Met name ook de cultuurhistorische en 
archeologische waarde van de essen. Wij verwijzen hierbij naar recent 
archeologisch onderzoek van het project Hekakkers / Esweg. Daarover is nog niet 
in ruime mate gepubliceerd. Het gaat hierbij om een vroegmiddeleeuwse 
nederzetting uit waarschijnlijk de periode 500 tot 1000 na Chr.   
 

In de inmiddels gepubliceerde rapporten wordt gesteld dat:  
 
de nederzetting zich in de Vroege Middeleeuwen heeft ontwikkeld. Globaal is een 
verschuiving van de bewoning van het zuidwesten naar het noordoosten te zien. 
 
Tijdens het onderzoek fase 2 zijn zeven (mogelijke) boerderijplattegronden aangetroffen, 
drie (mogelijke) hutkommen, drie kleine bijgebouwen (roedenbergen) en drie waterputten. 
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Onderstaande afbeeldingen geven een indruk over de plaats van het onderzoek in relatie 
tot het Oosterveld. Rechter afbeelding: de “banaan”.  
 

 
  
 
Het lijkt ons wenselijk dat gezien de recente onderzoeken en het ontbreken van 
archeologisch onderzoek in de “banaan” nader onderzoek nodig is. Mochten de plannen 
alsnog doorgang vinden zonder dit onderzoek dan wijzen wij u op de financiële  gevolgen 
van “Malta” indien er archeologische sporen aangetroffen worden. 
 

5. Conclusies 
Wij menen dat op grond van bovenstaande, bebouwing van de es Oosterveld niet moet 
gebeuren. Cultuurhistorische en archeologische waarden van dit gebied verzetten zich 
hiertegen en de regionale noodzaak is volgens ons niet aangetoond. Mocht toch besloten 
worden door te gaan met dit project dan wijzen wij u op de plicht van de 
projectontwikkelaar eventuele archeologische vondsten te melden. De gemeente is 
verantwoordelijk voor wat er verder met die vondsten gedaan moet worden en het 
financiële risico is voor de gemeente. 
Wij herhalen daarom ons verzoek onder vraag 2 (pagina 6).   
 
Wij zouden een opdracht hiertoe voor advies aan Libau, Steunpunt Cultureel Erfgoed, 
waarin de archeologische functies van voorheen de Stichting Drents Plateau zijn 
opgenomen, ondersteunen. 
Vanwege het provinciaal belang hebben wij een afschrift van deze brief gezonden aan 
Provinciale Staten van Drenthe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur AWN - Noord Nederland 

 
J.(Joop) Bosch, vice – voorzitter  
email: bosch.joop@gmail.com 
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Roden, 18 april 2016 
 
 
Betreft: Oosterveld, commissievergadering 9 april 
 
 
Geacht College van Burgemeester en Wethouders, leden van de gemeenteraad, 
 
 
Naar aanleiding van de behandeling van het voorstel over het Oosterveld in Norg hebben 
wij het audioverslag van de commissie beluisterd. 
D66, Christen Unie, Gemeente Belangen en Lijst Groen Noordenveld hebben aandacht 
besteed aan de cultuurhistorische/archeologische waarde van het Oosterveld.  
Daarvoor dank.  
 
Op onze eerste vraag over de toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking is 
geen reactie gegeven. 
 
Op onze tweede vraag over de toereikendheid van het archeologisch onderzoek destijds 
heeft de Christen Unie specifiek gevraagd om een bevestiging door het college van goed 
en volledig onderzoek. 
 
Wethouder Kosters heeft daarop bevestigend geantwoord en hij refereert hierbij naar de 
door ons aan u gezonden brief van 25 maart. ”Er is er zeker sprake van onderzoek en 
ook zeker binnen de ontsluitingsweg.” 
 
In de toelichting op het bestemmingsplan Oosterveld is opgenomen: 
“Omdat het bij het Oosterveld gaat om een es met een hoge archeologische 
verwachtingswaarde zijn diverse onderzoeken verricht. In eerste instantie is verkennend 
onderzoek verricht naar de aard en kwaliteit van de aanwezige bodemsporen 
(Verkennend Archeologisch onderzoek, Oosterveld, 1e fase, Grontmij, 1998 en 
Archeologisch onderzoek Oosterveld fase 2 te Norg, Grontmij, 2002). Daaruit is komen 
vast te staan dat er sprake is van een oude es, waar de bodemsporen tot op heden niet 
zijn verstoord. De overgang tussen het esdek en de ondergrond is over het algemeen 
gaaf. De aanwezigheid van archeologische overblijfselen in het plangebied werd op 
grond van deze inventarisatie waarschijnlijk geacht. 
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Om vast te stellen of inderdaad sprake is van dergelijke overblijfselen en wat de waarde 
van die overblijfselen is, is aanvullend archeologisch onderzoek verricht (Aanvullend 
archeologisch onderzoek op het Oosterveld te Norg, gemeente Noordenveld, ARC 
publicatie, 2003). Uit dit onderzoek, waarbij op een aantal plaatsen in het plangebied 
boringen in grotere dichtheden zijn verricht, blijkt dat zich in het plangebied geen 
archeologische resten bevinden die bewaard zouden moeten worden. De drie 
genoemde onderzoeken zijn als afzonderlijke bijlagen bij deze toelichting opgenomen.” 
 
Tot zover de toelichting op het bestemmingsplan. 
In onze brief van 25 maart hebben wij opgemerkt dat de archeologische rapporten niet 
aan het bestemmingsplan waren toegevoegd en dat de beschrijving summier en deels 
onvolledig was. De nu verstrekte informatie geeft een vollediger beschrijving van het in 
2002 en 2003 uitgevoerde onderzoek. 
 
In het eerder genoemde rapport Grontmij 1998 wordt aanvullend archeologisch 
onderzoek aanbevolen. Rekening houdend met de plaats waar de mogelijke grondsporen 
aanwezig zijn, wordt geadviseerd drie proefsleuven met een breedte van 4,00 meter te 
graven. 
 
In het rapport van 2002 wordt het aannemelijk geacht dat zich in het plangebied  
(prehistorische) archeologische waarden bevinden. Aanbevolen wordt een 
vervolgonderzoek in de vorm van een dichter boornet te laten uitvoeren. 
 
In 2003 is o.a. een proefsleuf gegraven met een lengte van ca. 170 meter, een breedte 
van 4 meter die was onderverdeeld in vier werkputten. In geen van de werkputten zijn 
archeologische sporen aangetroffen. Overal ligt onder de (dunne) bouwvoor meteen het 
natuurlijke dekzand. Het bodemprofiel is niet intact. In de werkputten zijn veel recente 
verstoringen gevonden in de vorm van ploegkrassen.  
Aan de hand van de eerste fase van het AAO, het booronderzoek, kan niet met stellige 
zekerheid vastgesteld worden, dat zich op dit deel van het terrein eertijdse bewoning 
heeft plaatsgevonden. De tweede fase van het AAO, het proefsleufonderzoek, heeft 
aangetoond dat zich in het zuidwesten van het bestemmingsterrein geen archeologische 
sporen en vondsten bevinden. De bodem is hier zodanig verstoord dat de archeologie, die 
zich hier eventueel heeft bevonden, niet meer aanwezig is.  
Naar aanleiding van de resultaten wordt aanbevolen op beide onderzochte terreinen geen 
archeologische vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. 
 
Uit deze toelichting blijkt dat er in tegenstelling tot het advies slechts één proefsleuf is 
gegraven in het zuidwesten van het terrein. Voor het overige is volstaan met 
booronderzoek. Het aantonen van archeologische vindplaatsen via booronderzoek is niet 
adequaat. Wij verwijzen hierbij naar het RAAP onderzoek (RAAP rapport 1000 uit 2004) 
en één proefsleuf in het zuidwesten van het totale terrein volstaat volgens de huidige 
normen niet voor toereikend onderzoek. 
 
De toelichting bevestigt hiermee de ontoereikendheid van het onderzoek zoals verwoord 
in onze brief van 25 maart.  
 
Het is dus juist noodzakelijk om professioneel te doen onderzoeken of het in dit kader aan 
te bevelen is aanvullend adequaat cultuurhistorisch/archeologisch onderzoek uit te doen 
voeren, conform de huidige wetgeving, rekening houdende met de ontwikkelingen na  
2003, het provinciaal belang archeologie en cultuurhistorie in de omgevingsvisie Drenthe 
(2014), de ontwikkelingen rond Hekakkers/Esweg en de mogelijke aanwijzing van het 
Noordsche Veld tot archeologisch monument. 
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Zonder een dergelijk advies menen wij dat de gemeente Noordenveld te kort schiet in 
haar wettelijke zorgplicht voor cultureel erfgoed.  
 
Daarnaast is er nog een extra reden voor het vragen van een advies ten aanzien van de 
wettelijke zorgplicht van de gemeente voor cultureel erfgoed. 
 
Zoals in het voorstel is aangegeven is er sprake van een vigerend bestemmingsplan 
(maximaal 20 woningen) en een nog uit te werken plan (ca 200 woningen). Het college 
geeft in het voorstel aan dat indien de belangstelling voor de grote kavels niet blijkt, dan 
het bestemmingsplan aangepast wordt op de gebleken behoefte. In die planprocedure 
wordt ook het deel van fase 1b dat buiten de ontsluitingsweg ligt meegenomen. 
 
Door deze integrale benadering van het college, van het Oosterveld als geheel, dus voor 
ca 220 woningen, kan niet meer gesproken worden van de invulling van een vigerend 
plan, maar maakt dit onderdeel uit van een integrale besluitvorming waarbij voor de 
volgende (gelijktijdige ingezette) fase de gewone procedures gevolgd moeten worden.  
 
Onderdeel daarvan zal cultuurhistorisch/ archeologisch onderzoek moeten zijn. Inmiddels 
is de Malta wetgeving van kracht, is er meer bekend over eisen die gesteld moeten 
worden aan onderzoek op essen en hebben wij u gewezen op de vaststelling van het 
Cultuurhistorisch Kompas in 2009 door de provincie Drenthe. Het nieuwe 
bestemmingsplan zal daaraan, de omgevingsvisie Drenthe (2014) en aan de cultuurnota 
2016 van de provincie getoetst moeten worden.  
 
Voor de wettelijk vereiste archeologie paragraaf kan niet volstaan worden met verwijzing 
naar de in 2002 en 2003 uitgevoerde onderzoeken. Advies over eventueel aanvullend 
onderzoek moet er dus sowieso komen. 
 
Wij verzoeken u daarom een voornemen voor advies, zoals eerder geformuleerd, op te 
nemen in het voorstel en het in de verkoop zetten van 7 kavels op te schorten zolang dit 
advies niet is uitgebracht en het resultaat daarvan niet meegenomen kan worden in de 
besluitvorming. 
 
Vanwege het provinciaal belang hebben wij een afschrift van deze brief gezonden aan 
Provinciale Staten van Drenthe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het bestuur AWN - Noord Nederland 
 

 
 
 
J.(Joop) Bosch, vice – voorzitter  
email: bosch.joop@gmail.com 
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