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Onderwerp: Beantwoording vragen ex art¡kel 41 Reglement van orde inzake

archeologische fout Meppel

Geachte heer Kuipers en mevrouw Van Dinteren,

Met uw brief d.d. 10 februari 2013 hebt u, naar aanleiding van berichtgeving in de

media, een aantalvragen gesteld over de rol van de provincie bij de borging van de
provinciale kernkwaliteit archeologie (provinciaal belang archeologie (PBA)) van de
binnenstad Meppel.
Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraaq 1

De historische kern Meppel is in de Omgevingsvisie aangegeven als provinciale

kernkwaliteit archeologie. Op welke wijze beschermt de provincie haar belang?

Antwoord I
Het PBA krijgt doorwerking in de Archeologische beleidsadvieskaart (ABK)

van de gemeente Meppel; het PBA is daar met een rode contour aangegeven.

ln de legenda staat aangegeven dat de provincie bij voorziene ingrepen be-

trokken moet worden. De lefterlijke tekst luidt:
"'ln gevalvan voorgenomen bodemingrepen in waarden of verwachtingen

aangaande het provinciaal belang dient, via de gemeente, contact opgeno-
men te worden met de provincie, namens deze de provinciaal archeoloog."
Dit contact dient dus vroegt'tjdig plaats te vinden zodat de provincie over de te
volgen onderzoeksstrategie inbreng heeft (afstemming leidend tot instem-
ming).

ln de door Meppelopgestelde ambtelijke adviesnota (18 april2011) bij het
definitief concept van de ABK stond aangegeven dat er in de stadskern
0 meter vrijstelling geldt.
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Dit is door het college van burgemeesfer en wethouders in haar bijeenkomst
van 22 november 2011 veranderd in 50 vierkante meter vrijstelling. De tweede

sfap - het ter visie leggen van de kaart, waarna de gemeenteraad hem kan

vaststellen - wordt thans doorlopen. WI zullen in onze visie de oorspronke-
lijke, ambtelijk ingebrachte '0 meter vrijstelling' inbrengen (zoals die in de ver-
gelijkbare oude binnenstad van Coevorden, eveneens van provinciaal belang,
wordt gehanteerd).

Vraao2
Op welke wijze was de provincie betrokken bij de genoemde werkzaamheden?

Antwoord 2
De provincie c.q. de provinciaal archeoloog is niet vroegtijdig betrokken bij de
ontwikkelingen. Bureauonderzoek en het eersfe veldonderzoek waren al uit-
gevoerd toen de provinciaalarcheoloog op de hoogte werd gesteld. De pro-
vincie heeft dus geen inbreng gehad over de te volgen onderzoeksstrategie.

Wat de sanering betreft en de rol van de provincie hierbij: het betrof hier een
BUS-melding. BUS staat voor Besluit uniforme sanering. De gemeenfe is op

drie verschillende momenten door de provincie gei'nformeerd: op 9 augustus
(brief aan burgemeester en wethouders), op 14 augustus (Melding in "De

Krant van Meppel") en 20 augustus (lnstemmingsbrief provincie aan milieu-
ambtenaar Meppel).

Vraaq 3

Was de provincie op de hoogte van het archeologisch onderzoek van Hamaland

Advies?

Antwoord 3
Ja, maar in een te laat stadium - twee stappen in het vooronderzoek waren

reeds uitgevoerd - zodat geen invloed uitgeoefend kon worden op de onder-
zoeksstrategie.

Yraao 4

Welke maatregelen gaat GS treffen naar aanleiding van deze fout in archeologisch

toezicht?

Antwoord 4
De provincie c.q. de provinciaal archeologen hebben geen toezichthoudende
rol op uitvoerend werk in gebieden van provinciaal belang. Zij maken in het
vooftraject afspraken over de te volgen onderzoeksstrategie (wel of geen

onderzoek, type onderzoek etc.).
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Vraag 5

Op welke manier gaat GS zorgen dat archeologisch belang op het netvlies staat bij

alle afdelingen van de provincie die hier mogelijk mee te maken hebben?

Antwoord 5
Het staat op het netvlies van alle provinciale afdelingen die met archeologie te
maken hebben, zowelwat de wettelijke taken (ontgrondingen) als ruimtelijke
ontwikkelingen betreft (wegen en kanalen, mobiliteit, natuur). De provinciaal

archeologen zullen de samenwerking nadrukkelijk onder de aandacht bliiven

brengen.
Verder is op 19 februarijl. afgesproken dat de BUS-meldingen voortaan langs
de provinciaal archeologen geleid worden. Die hebben geen formele verant-

woordelijkheid in de advisering, maar zij zullen hier met de gemeenten op in-
tercollegiale wijze mee omgaan om voor een extra vangnet te zorgen.

Vraaq 6

Gaat GS nadere afspraken maken met de gemeente(n) over het archeologisch toe-
zicht en de onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden?

Antwoord 6
Bijde gemeenten die professrbnele archeologische expertise inhuren of in

huis hebben, weet eenieder waar de verantwoordelijkheden liggen. Met
Meppel, waar dit anders geregeld is, heeft op 12 februari een gesprek plaats-

gevonden waarbij de nadruk gelegd is op 1. de gemeente is primair verant-

woordelijk voor het archeologisch erfgoed, 2. professionele experÍise r's on-

ontbeerlijk voor een goede omgang met het archeologisch ertgoed en 3. het
hebben van adequate expedise bevordert - zo leert de ervaringen met ge-

meenten waar wel archeologische expeñise wordt ingehuurd - een adequate

terugkoppeling met de provinciaal archeologen over onderzoek in die gebie-

den waar sprake is PBA.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van

(
coll



Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,

De heer J. Tichelaar
Postbus 122
9400 AC Assen 

Datum: Meppel, 10 februari 2013
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO inzake archeologische fout Meppel

Geachte heer Tichelaar,

Toelichting:
In de pers1  wordt melding gemaakt van een fout in het archeologisch toezicht bij de 
werkzaamheden op het terrein van Boom Pers en de Kromme Elleboog in Meppel. Naar 
aanleiding van de berichtgeving hebben wij een aantal vragen. Wij verzoeken u deze 
vragen schriftelijk te beantwoorden.

Op pagina 23 van de Omgevingsvisie staat onder 3: “Eisen stellen: we hebben op de kaart 
de bekende en gewaardeerde archeologische vindplaatsen aangegeven waarvan wij 
vinden dat ze ‘in situ’ behouden moeten blijven voor toekomstige generaties. Voor de 
historische kernen van Coevorden en Meppel wordt hierop een uitzondering gemaakt. De 
hier aanwezige archeologische waarden zijn weliswaar van grote archeologische waarde, 
maar vanwege de ruimtelijke dynamiek is behoud ‘in situ’ hier meestal niet realiseerbaar. 
Wij sturen in dit geval op de uitvoering van goed onderzoek.”

Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten (GS):
1. De historische kern Meppel is in de Omgevingsvisie aangegeven als provinciale 

kernkwaliteit archeologie. Op welke wijze beschermt de Provincie haar belang?
2. Op welke wijze was de Provincie betrokken bij de genoemde werkzaamheden?
3. Was de Provincie op de hoogte van het archeologisch onderzoek van Hamaland 

Advies?
4. Welke maatregelen gaat GS treffen naar aanleiding van deze fout in archeologisch 

toezicht?
5. Op welke manier gaat GS zorgen dat archeologisch belang op  het netvlies staat bij 

alle afdelingen van de Provincie die hier mogelijk mee te maken hebben?
6. Gaat GS nadere afspraken maken met de gemeente(n) over het archeologisch 

toezicht en de onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden?

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers
Gabriëlle van Dinteren

1 Meppeler Courant, vrijdag 8 februari, “Archeologische misser”;
Dagblad van het Noorden, vrijdag 8 februari 2013, “‘Meppel verkwanselt zijn historie’”.


