Concreet beleidsvoornemen ruimtelijke ordening: beleidsplan archeologie
geactualiseerd
De gemeente Gemert-Bakel heeft een geactualiseerd beleidsplan archeologie vastgesteld.
Het oude beleidskader met betrekking tot de archeologische monumentenzorg uit 2010 komt
hiermee te vervallen. De uitgangspunten van het geactualiseerde beleidsplan worden
verwerkt in de bestemmingsplannen.
Stukken inzien
Wilt u weten wat op uw perceel voor wijzigingen plaatsvinden, dan kunt u de stukken inzien
bij de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken. U kunt de stukken ook digitaal inzien
via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13736.html.
Onderzoeksverplichting
In zowel het huidige als geactualiseerde beleid staat dat er bij ruimtelijke initiatieven die
kunnen leiden tot bodemverstoring een archeologisch (inventariserend) onderzoek
noodzakelijk kan zijn. Dit geldt voor gebieden met een hoge of middelhoge archeologische
verwachting en in gebieden met bekende archeologisch resten (de zogenaamde
archeologische terreinen). Een onderzoeksverplichting geldt als de oppervlakte van de
bodemverstorende ingreep. groter is dan een voor de gebieden vastgestelde ondergrens én
indien de verstoring ook dieper reikt dan 0,4 m beneden maaiveld.
De gemeente Gemert-Bakel hanteert voor de verschillende categorieën van de beleidskaart,
verschillende oppervlakte-ondergrenzen:
1. Niet van toepassing voor monumenten (hiervoor geldt de Monumentenwet 1988 of de
gemeentelijke erfgoedverordening);
2. 100 m² gebieden van archeologische waarde
3. 250 m² gebieden met een hoge verwachting, oude dorpskern
4. 500 m² gebieden met een hoge verwachting
5. 2.500 m² gebieden met een middelhoge verwachting
6. Gebieden met een lage verwachting zijn enkel onderzoeksplichtig in het geval van een
mer- of tracewettraject.
7. Gebieden zonder een archeologische verwachting, bijvoorbeeld gebieden die reeds
archeologisch onderzocht zijn of waar sprake is van bewezen ontgronding.
Regulier agrarisch grondgebruik wordt daarmee vrijgesteld van de onderzoeksverplichting.
Met dit beleid is de gemeente in staat om op verantwoorde wijze een archeologiebeleid te
implementeren dat een juiste balans weet te vinden tussen een goede omgang met het
archeologisch erfgoed en andere maatschappelijke belangen die bij planontwikkelingen
moeten worden gewogen.

