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Onderwerp
Vaststelling Structuurvisie Archeologie gemeente Tynaarlo. ‘Een rijk verleden’.
Gevraagd besluit
1. De Nota van Zienswijzen Ontwerp Structuurvisie Archeologie Gemeente Tynaarlo met daarin
opgenomen ambtshalve aanpassingen vaststellen;
2. de Structuurvisie Archeologie Gemeente Tynaarlo ‘Een rijk verleden’ bestaande uit de
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1730.SVArcheologie-0401 met inachtneming van de in punt 1 genoemde nota van
zienswijzen en daarin opgenomen wijzigingen vaststellen;
Wat willen wij hiermee bereiken?
Invulling geven aan de wettelijk taak van de gemeente om bij de vaststelling van bestemmingsplannen
rekening te houden met de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Op 13 november 2012 heeft uw raad de ontwerp structuurvisie Archeologie vrijgegeven voor formele
inspraak en vervolgens heeft deze vanaf 11 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen als
bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 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 de 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 de nota van Zienswijzen zijn deze zienswijzen
van een reactie voorzien. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de structuurvisie, wel in de vertaling
daarvan naar het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo.
Wat ging er aan vooraf
In 2010 heeft de raad ingestemd met het verlenen van een opdracht aan bureau BAAC voor het
opstellen van een gemeentelijke archeologische beleids- en advies kaart. Dit product bestaat uit een
drietal kaartlagen en bijbehorend rapport en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onder
andere de provincie Drenthe en de buurgemeenten tot stand gekomen. De archeologische beleids- en
advieskaart was in december 2011 gereed en biedt, naast een zeer gedegen inventarisatie van alle
aanwezige en verwachte archeologische resten binnen de gemeentegrenzen, handvaten voor de
manier waarop daar beleidsmatig mee om gegaan zou moeten worden. Bij het opstellen van de
beleidskaart waren LTO-Noord en de lokale historische verenigingen betrokken. De structuurvisie die
nu voorligt is de vertaling van de archeologische beleids- en advieskaart naar het ruimtelijke beleid
van de gemeente Tynaarlo. De adviesraad voor het platteland en de kleine kernen heeft advies
uitgebracht over het ontwerp. Tijdens de tussenevaluatie van de cultuurnota is uw raad tevens
geïnformeerd over de ontwerp structuurvisie archeologie. Op 13 november 2012 is de ontwerp
structuurvisie vrijgegeven voor inspraak. In de afgelopen periode zijn de daaruit resulterende reacties
verwerkt in bijgaande Nota van Zienswijzen en is de structuurvisie op enkele kleine punten ambtelijk
aangepast.
Het nu in procedure brengen van de structuurvisie ter vaststelling is de logische vervolgstap om de
inbedding van het archeologiebeleid af te kunnen ronden.
Hoe informeren we de inwoners?
De structuurvisie archeologie is publieksvriendelijk opgemaakt en zal na vaststelling van de raad in
gedrukte vorm aan belangstellenden worden verzonden. Daarnaast zullen de stukken natuurlijk via
onze website www.tynaarlo.nl ter beschikking worden gesteld.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na instemming van uw raad zal de structuurvisie in publieksvriendelijke opmaak worden gedrukt. Het
besluit tot vaststelling van deze structuurvisie zal worden gepubliceerd in de Oostermoer/Noordenveld
en de Staatscourant. Tevens zullen de stukken beschikbaar worden gemaakt via
www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website. Vanaf het moment van vaststellen is de
structuurvisie Archeologie het toetsingskader voor de vertaling van het archeologisch beleid naar de
gemeentelijke bestemmingsplannen.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De kosten voor het drukwerk en de verdere implementatie van het archeologiebeleid in de
gemeentelijke systemen worden gedekt vanuit de reguliere bijdrage Archeologie in de
meerjarenbegroting.
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