Nota van Zienswijzen
Ontwerp Structuurvisie
Archeologie
Vries, 26 april 2013

v

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave.................................................................................................................... 1
1 Inleiding ............................................................................................................................ 2
2 Indieners van zienswijzen................................................................................................ 2
3 Overzicht ingediende zienswijzen................................................................................... 3
4 Relatie met het bestemmingsplan Buitengebied ........................................................... 5
5 Ambtshalve in de ontwerp structuurvisie archeologie aan te brengen wijzigingen.... 5
Bijlagen ................................................................................................................................ 6

Gemeente Tynaarlo

1

1 Inleiding
Op 13 november 2012 heeft de raad de ontwerp structuurvisie Archeologie vrijgegeven voor
formele inspraak en vervolgens heeft deze vanaf 11 januari 2013 gedurende zes weken ter
inzage gelegen. De tervisielegging is op 9 januari 2013 bekendgemaakt door plaatsing in de
Nederlandse Staatscourant, de gemeentepagina in de Oostermoer/Noordenveld, de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.tynaarlo.nl.
De ontwerp Structuurvisie Archeologie kon vanaf vrijdag 11 januari 2013 tot en met
donderdag 22 februari 2013 in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries worden ingezien.
Tevens kon iedereen de ontwerp Structuurvisie Archeologie digitaal raadplegen en
downloaden via de gemeentelijke website. Tenslotte is op dinsdag 15 januari 2013 –
tegelijkertijd met het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo - een inloopdag georganiseerd
in het gemeentehuis te Vries, waar de structuurvisie ingezien kon worden en vragen gesteld
konden worden over het gemeentelijke archeologiebeleid. Hiervan hebben ongeveer 20
mensen, vooral burgers en ondernemers, gebruik gemaakt.
Gedurende de termijn van terinzagelegging, kon iedereen zowel schriftelijk als mondeling een
zienswijze over de ontwerp structuurvisie archeologie kenbaar maken.
Er zijn drie schriftelijke zienswijzen binnengekomen. In deze nota zijn de zienswijzen van een
reactie voorzien. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de structuurvisie, wel in de vertaling
daarvan naar het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo (zie hoofdstuk 4, relatie met het
Bestemmingsplan Buitengebeid Tynaarlo & hoofdstuk 5, ambtshalve wijzigingen). Kopieën
van de originele zienswijzen zijn bijgevoegd als bijlage I.

2 Indieners van zienswijzen
Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is door de volgende personen en/of
instellingen gebruik gemaakt:
1. NV Nederlandse Gasunie, bij brief van 13 februari 2013, ingekomen op 15 februari
2013.
2. Bewoners, Burch tweg 18 te Bunne, bij brief van 19 februari 2013, ingekomen op 19
februari 2013.
3. Waterschap Hunze en Aa’s, bij brief van 4 maart 2013, binnengekomen op 5 maart
2013.
De zienswijzen konden worden ingediend tot en met donderdag 22 februari 2013, waarbij
volgens de jurisprudentie de datum van verzending doorslaggevend is. De zienswijze van
Waterschap Hunze en Aa’s is te laat verstuurd en daarmee niet ontvankelijk. Gezien de
inhoud van deze zienswijze heeft dit echter geen gevolgen.
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3 Overzicht ingediende zienswijzen
Hieronder worden de ontvangen zienswijzen beknopt weergegeven en van een reactie
voorzien.
Zienswijze 1: NV Nederlandse Gasunie, 2013/006189 van 13 februari 2013
Samenvatting:
De Gasunie heeft binnen het werkingsgebeid van de structuurvisie archeologie diverse hoge
druk aardgastransportleidingen liggen. Bij de vertaling van de structuurvisie naar concrete
bestemmingsplannen zou de Gasunie graag betrokken willen worden.
Reactie:
De Gasunie behoort tot de vaste inspraakpartners van de gemeente Tynaarlo en zal dus
systematisch betrokken worden bij de vertaling van het archeologiebeleid naar
bestemmingsplannen.
Zienswijze 2: Bewoners, Burchtweg 18 te Bunne, 2013/006472 van 19 februari 2013
Samenvatting:
Indiener heeft bezwaar tegen de bestemming Waarde - Archeologie I, met name tegen de op
de verbeelding weergegeven begrenzing van de bedoelde bestemming ter plaatse van het
perceel Burchtweg 18. De regels van de bedoelde archeologische bestemming brengen in de
huidige vorm met zich mee dat op of in de betreffende gronden geen gebouwen en andere
bouwwerken mogen worden gebouwd. Van deze bouwregel kan worden afgeweken. Een
omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend in het geval erdoor (en op kosten van) de
aanvrager een archeologisch onderzoek wordt overlegd. Door de regels binnen Waarde Archeologie 1 ontstaan dan ook ernstige beperkingen en belemmeringen, hetgeen een
aanzienlijke aantasting van het woongenot betekent en bovendien een grote rem zet op
perspectief voor de agrarische ontwikkeling op indieners perceel. Overigens is enkel de
wetenschap dat zich historische bebouwing heeft bevonden op dit perceel geen
rechtvaardiging voor de archeologische bestemming. Hiermee is bij het uit-blijven van het
vinden van archeologische resten eerder sprake van een cultuurhistorisch perceel dan van een
perceel dat archeologische bescherming behoeft. Verzocht wordt:
1. de begrenzing van de archeologische bestemming te beperken tot het huidig erf, voor zover
zich dat binnen de huidige erfafscheidingssloten bevindt. Ook geeft indiener aan dat bij strikte
interpretatie van artikel 32.5 ook het omspitten van de moestuin of het plaatsen van
rasterpalen niet langer mogelijk zou zijn zonder omgevingsvergunning;
2. de bestemming Waarde - Archeologie 1 (principe niet bouwen, tenzij) te wijzigen in de
bestemming Waarde - Archeologie 2 (principe bouwen toegestaan, mits).
Reactie:
Deze zienswijze is gelijk aan de zienswijze die indiener heeft ingediend op het Ontwerp
Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo. De terminologie in de brief heeft dan ook op
enkele punten betrekking op de vertaling naar het bestemmingsplan en niet op de
structuurvisie archeologie zelf. Op de elementen die specifiek zijn voor de vertaling naar het
bestemmingsplan wordt nader ingegaan in de Nota van Zienswijzen van het Bestemmingsplan
Buitengebeid Tynaarlo.
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Op het perceel van de indiener bevond zich in de Middeleeuwen een commanderij van de
Duitse Orde, het ‘Huis te Bunne’. Dit is de ‘burcht’ waar in de naam van de weg naar
verwezen wordt. Resten die samenhangen met Middeleeuwse kloosters en kloosterorden zijn
in Drenthe zeldzaam en het terrein is daarom dan ook opgenomen op de landelijke
Archeologische Monumentenkaart (AMK) als terrein van Hoge Archeologische Waarde.
Door archeologisch onderzoeksbureau De Steekproef is enkele jaren geleden de
vermoedelijke loop van de omgrachting van deze commanderij in kaart gebracht.
De indiener geeft onder andere aan in zijn bedrijfsvoering beperkt te worden door de omvang
van de zone met de aanduiding ‘Archeologische -Waarde 1’. Standaard zijn alle AMKterreinen op de archeologische beleidskaart van de gemeente Tynaarlo voorzien van een
bufferzone van 50 meter. Deze worden in het bestemmingsplan beschermd via een
dubbelbestemming ‘Archeologische Waarde 1”. Op basis van het onderzoek van de
Steekproef kan in dit specifieke geval deze buffer komen te vervallen. Dit zal worden
aangepast in zowel in de vertaling van de Structuurvisie Archeologie naar het
bestemmingsplan Buitengebied (zie nota van zienswijzen Bestemmingsplan Buitengebied
Tynaarlo, zienswijze nr. 2)
Daarnaast vraagt de indiener om een afwaardering van het perceel van de dubbelbestemming
‘Archeologie - Waarde 1’ naar ‘Archeologie Waarde 2’. Deze dubbelbestemming is
gekoppeld aan de aanduiding op de gemeentelijke archeologische beleidskaart en de AMK en
is een gevolg van de hoge zeldzaamheidswaarde van het object. Op basis van de huidige
kennis is er geen aanleiding om de status op de beleidskaart aan te passen. Wel zijn we het
met de indiener eens dat de onderbouwing van de AMK-status niet optimaal is en zullen wij
in gesprek gaan om te kijken of er de komende jaren mogelijkheden zijn om te komen tot een
goede archeologische waardestelling van het terrein. Dit zou in de toekomst kunnen leiden tot
een andere status op de AMK, met doorwerking in de volgende update van de gemeentelijke
beleidskaart en het bestemmingsplan.
Zienswijze 3: Waterschap Hunze en Aa’s , 2013/8151 van 4 maart 2013
Samenvatting:
Het Waterschap Hunze en Aa’s geeft aan geen op- of aanmerkingen te hebben.
Reactie:
Niet van toepassing.
NB: Deze zienswijze is buiten de ter inzageleggingstermijn verstuurd en daardoor formeel
niet ontvankelijk.
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4 Relatie met het bestemmingsplan Buitengebied
De structuurvisie archeologie lag tegelijkertijd ter inzage met het Bestemmingsplan
Buitengebied Tynaarlo. Dit was tevens het eerste bestemmingsplan waarin de structuurvisie
archeologie en de onderliggende beleids- en advieskaart vertaald is naar archeologische
dubbelbestemmingen. Van de ruim 90 op het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo
ingediende zienswijzen hadden 15 (mede) betrekking op deze archeologische aanduidingen.
Eén zienswijze (nummer 2) is ingediend als reactie op beide ter inzage liggende stukken. Uit
de beantwoording van deze zienswijzen kwam naar voren dat er enkel aanpassingen nodig
waren in de vertaling naar het bestemmingsplan. Op enkel punten leverde dit
verbeteringspunten voor de archeologische beleidskaart op. Vanuit het besef dat de
archeologische beleids- en advies kaart een 'levend' document is dat op basis van nieuw
onderzoek en veranderende wetenschappelijke inzichten aanverandering onderhevig is, is
besloten deze punten nu niet in de beleidskaart aan te passen. Deze zullen in de eerstvolgende
update worden meegenomen.

5 Ambtshalve in de ontwerp structuurvisie archeologie aan te
brengen wijzigingen
De tekst van de Structuurvisie (deel A) is tekstueel en qua spelling nog een keer doorgewerkt.
Dit heeft een aantal tekstuele/taalkundige correcties opgeleverd. Voor zover dit geen
inhoudelijke wijzigingen betreffen zijn deze hieronder niet apart weergegeven. De genoemde
paginanummers verwijzen naar de definitieve tekst, vóór het vormgeven.
Voorblad: datum wijzigen in ‘april 2013’ + ‘Ontwerp’ verwijderen,
Pagina 4, laatste zin en eersta alinea pagina 5: tekst wijzigen in: “Op 13 november 2013 heeft
de gemeenteraad het ontwerp LOP vrijgegeven voor formele inspraak en vervolgens heeft
deze vanaf 11 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tevens is een inloopdag
in het gemeentehuis georganiseerd op 15 januari 2013. Ten gevolge hiervan zijn drie
zienswijzen ontvangen en separaat verwerkt in de Nota van zienswijzen. De hieruit
voortgekomen aanpassingen in de nu voorliggende Structuurvisie Archeologie hebben echter
geen substantiële wijzigingen opgeleverd.Wel zijn enkele kleinere aanpassingen doorgevoerd
in de vertaling van de structuurvisie archeologie naar het nieuwe bestemmingsplan
Buitengebied Tynaarlo.”
Pagina 24: In hoofdstuk 4, Organisatorische uitwerking, is een paragraaf 'onderhoud van de
archeologische beleids- en advieskaart' toegevoegd:
“De archeologische beleids- en advies kaart een is een 'levend' document is dat op basis van
nieuw onderzoek en veranderende wetenschappelijke inzichten continu aan verandering
onderhevig is. Ook op basis van de vertaling naar bestemmingsplannen en de daaruit
volgende zienswijzen zullen wijzigingen naar voren komen die aanpassing op de kaart
behoeven. Het is echter bestuurlijk niet wenselijk meerdere keren per jaar de beleidskaart
gewijzigd vast te stellen. Daarom zal door de gemeentelijk archeoloog een register van
wijzigingen bijgehouden worden. Dit register zal zowel gebruikt worden bij het adviseren
over en het beoordelen van omgevingsvergunningen, als de basis vormen voor de geplande
update van de beleidskaart (in principe eens per 5 jaar).”
Pagina 26: De literatuurlijst is aangevuld met enkele ontbrekende titels.
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Bijlagen
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Publicatie in Staatscourant
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BIJLAGE I: Kopieën ontvangen reacties
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Bijlage II: Publicatie in Staatscourant
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