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1.1 Inleiding 
Voor u ligt de beleidsnota Archeologie. De eerste noodzaak om te komen tot het formuleren van een nieuw 
archeologiebeleid is gelegen in de komende wet op de Archeologie, onderdeel van de wijziging van de 
Monumentenwet 1988, die in september 2007 van kracht zal worden. Deze wet is voortgekomen uit het 
Europese Verdrag van Valletta (Malta) uit 1992 en vormt de implementatie op nationaal niveau van dit 
verdrag. In de nieuwe wet op de archeologie wordt de belangrijkste rol en verantwoordelijkheid gelegd bij de 
gemeentes. De gemeentes worden verplicht om het archeologisch bodemarchief te beschermen en passend beleid 
te formuleren.  
Een tweede reden is de  gemeentelijke herindeling tussen de gemeentes Zutphen en Warnsveld. De nieuwe 
gemeente is in oppervlak bijna verdubbeld. Met name de dorpskern van Warnsveld en het oostelijke achterland 
(Warken, Berkeldal en het Groote Veld) zijn archeologisch zeer waardevolle gebieden die in de nieuwe 
organisatie mede zullen moeten worden beheerd. Vanuit de ‘oude’ gemeente Warnsveld stonden daar geen 
structurele middelen en personeel tegenover.  
Tot slot ligt er een concept samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Doesburg inzake beleid en 
uitvoering. Beide gemeenten hebben de intentie om structureel op het gebied van archeologie te gaan 
samenwerken. Dit komt neer op de uitvoering van het archeologiebeleid van Doesburg door de gemeente 
Zutphen.    
 
 
1.2 Waarom een nieuw archeologiebeleid? 
Er zullen wellicht drie vragen opborrelen: 
1).  We doen toch al veel aan archeologie op gemeentelijk niveau in Zutphen? 
Ja, maar de wetgeving staat een serieuzere afweging voor ten aanzien van de belangen van het archeologisch 
erfgoed. Een vastgesteld archeologisch beleid met een gemeentelijke beleidskaart, waarop de archeologisch 
vastgestelde waardering van terreinen staat aangegeven, ontbrak tot nu toe. Het beleid werd in de praktijk 
vormgegeven door de sectie archeologie binnen de kaders van de Monumentenwet 1988.  
Tot nu toe stond de archeologie in Zutphen vooral in het teken van ‘noodopgravingen’ en is het aspect van de 
archeologische monumentenzorg nog onvoldoende ontwikkeld. Ook het behoud van ons archeologische erfgoed 
‘in situ’ dient in het proces van de ruimtelijke ordening afgewogen te worden. Dit is de kern van het verdrag en 
van de nieuwe wet.  
Tot voor enkele jaren nam de gemeentelijke overheid de verantwoordelijkheid, de uitvoering en de kosten van 
het archeologisch erfgoed geheel op zich. In de praktijk betekende dit, dat opgravingen met inzet van veel 
gesubsidieerde krachten en vrijwilligers werden uitgevoerd maar dat de uitwerking van dit onderzoek vaak lang 
op zich liet wachten vanwege de vele veldwerkprojecten en de geringe financiële middelen. In de nieuwe wet 
krijgt de gemeente wel de zorgplicht voor het erfgoed binnen eigen gemeentegrenzen maar wordt ook het 
‘veroorzakers’principe ingevoerd. ‘De verstoorder betaalt’ en dat is dus niet altijd de gemeente! De gemeente 
krijgt er een belangrijke taak bij om middels bestaande vergunningstrajecten de zorg voor het archeologisch 
erfgoed te waarborgen. Binnenkort zal dit geregeld worden in de nieuwe omgevingsvergunning. In de uitvoering 
is de gemeente vrij om zelf (deels) archeologisch onderzoek uit te voeren of om (een deel ervan) uit te besteden. 
De kosten kunnen worden verhaald op de ‘veroorzaker’. Belangrijk daarbij is dat veldwerk én uitwerking én 
rapportage van onderzoek uitgevoerd dient te worden en dat de eindrapportage en deponering van vondsten en 
documentatie in het archeologisch depot binnen twee jaar na afronding van het onderzoek gereed moet zijn  De 
kosten van onderzoek betreffen dus het proces van A tot Z met een inspanningsverplichting. Daarbij stelt de wet 
dat de veroorzaker maar tot in redelijkheid aan te spreken is op het betalen van de archeologiekosten, i.e. dat de 
exploitatie van het project de kosten moet kunnen dragen. De excessieve kosten moeten door de 
verantwoordelijke (in dit geval doorgaans gemeentelijke) overheid gedragen worden. De wet beoogt hiermee een 
serieuzere afweging of het archeologisch erfgoed vernietigd dan wel in situ behouden kan worden. Gemeentes 
dienen deze afweging zelf met de betrokken partijen te maken.    
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2)  We handelen toch al in de geest van het verdrag van Malta? 
Ja, maar dit is pas de afgelopen jaren gegroeid en dan op incidentele en vrijblijvende basis. Veel aspecten van de 
inbedding van de archeologie in de gemeentelijke organisatie zijn nooit geformaliseerd. Slechts de VINEX-wijk 
Leesten en grote bedrijventerreinen, zoals de Revelhorst en MER-plichtige projecten waren volgens het door de 
Tweede Kamer in 1998 vastgestelde interimbeleid al ’archeologieplichtig’ en hierbij was de gemeente 
‘veroorzaker’ van de verstoring van het bodemarchief. De gemeente wordt middels bestemmingsplanprocedures 
door de provincie ook al gemaand tot het verrichten van archeologisch vooronderzoek en belangenafweging bij 
kleinere projecten. Gemeentelijk beleid in de geest van het verdrag van Valletta is nooit vastgesteld. Het principe 
van ‘de verstoorder betaalt’ wordt daar waar mogelijk toegepast maar is met het ontbreken van vastgesteld beleid 
niet af te dwingen. Hierdoor is de druk op het verrichten van noodonderzoek in eigen beheer (en voor eigen 
rekening) de laatste jaren flink toegenomen. De wet voorziet nu in de mogelijkheid om de kosten af te wentelen 
op de werkelijke verstoorder, maar de gemeente blijft daarbij verantwoordelijk voor de zorgplicht voor het 
bodemarchief en de excessieve kosten.  
 
Op landelijk niveau loopt Zutphen, samen met een veertigtal andere, vooral stedelijke gemeentes, zeker voorop 
en handelt de gemeente in de ‘geest van Malta’. Met de nieuwe archeologiewet in het vooruitzicht is het 
onoverkomelijk een voor Zutphen passend beleid te formuleren dat voldoet aan de opdracht die de gemeente in 
de nieuwe wet zal krijgen. 
 
3)  Een veel gehoorde opmerking luidt: ‘Waarom graven we het nu allemaal op? We kunnen het toch ook  laten 
zitten en later nog eens opgraven als we wat beter in de slappe was zitten?’  
 
Een ‘ja’ op dit antwoord heeft twee gezichten. Niet opgraven betekent niet dat de archeologische informatie en 
de vondsten voor latere generaties in de bodem blijven zitten. Het wordt onherroepelijk door de daarop volgende 
bouwactiviteit vernietigd. Onder Leesten West en Leesten Oost zit op dit moment bijna niets meer aan 
archeologische gegevens. Het bouwrijp maken en het ontgronden heeft 10.000 jaar bewoningsgeschiedenis over 
honderden hectaren definitief uitgewist.  Zonder archeologisch onderzoek hadden we niets over deze rijke 
historie geweten en komende generaties zullen dan ook vrijwel niets meer vinden onder de betonfunderingen van 
het huidige Leesten.  
Toch opteert de wetgeving voor behoud in de bodem. Immers, toekomstige generaties kunnen met verbeterde 
methoden en technieken en nieuwe vraagstellingen het bodemarchief veel beter ontsluiten en beheren. Dus moet 
er in de toekomst nog iets te onderzoeken zijn en het liefst nog in voldoende mate. En dat nu staat op gespannen 
voet met de druk op de ruimte in ons land. We zijn het meest en grootschaligst ontgrondende land ter wereld 
(enkele stadsstaten daargelaten) en we zijn dus bezig de voorgeschiedenis van onze samenleving in rap tempo te 
vernietigen. Het bodemarchief van Nederland lijdt in ernstige mate aan geheugenverlies! Behoud in de bodem 
betekent dus een weloverwogen afweging van belangen in de ruimtelijke ordening. In de praktijk komt dat neer 
op wel of niet bouwen, elders bouwen, anders funderen, niet onderkelderen, of gewoonweg de kosten van een 
verantwoord archeologisch onderzoek in de projectbegroting opnemen en de boel opgraven. In de wet wordt 
daarom het principe van de ‘veroorzaker betaalt’ gehanteerd. Wie ons kwetsbare erfgoed in de bodem in 
afweging van belangen wil opruimen, betaalt daar dan ook voor en dit mechanisme dwingt alle actoren in de 
ruimtelijke ordening om serieus het archeologische belang af te wegen en keuzes te maken.   
 
In het navolgende worden voorstellen gedaan om te komen tot een nieuw archeologiebeleid dat toegerust is op 
het adequaat vormgeven en uitvoeren van de archeologietaak de zorgplicht voor het archeologisch erfgoed, die 
de gemeente in de nieuwe Monumentenwet zal krijgen. 
In de daarop volgende paragrafen zullen de afzonderlijke voorstellen worden toegelicht. 
 
 
1.3 Voorstellen: 
 
- De Gemeentelijke Archeologische Waarden Kaart wordt tot beleidskaart verklaard, waar in de 

nieuwe wetgeving de archeologiezorgplicht (het te volgen traject van onderzoeken, waarderen en 
beslissen) zal gelden. Hierop staat aangegeven of en in welke mate archeologisch (voor)onderzoek 
dient plaats te vinden en wat de vrijgestelde diepte van ontgronding per terrein is.  De 
waardenkaart is een service voor de burger/ontwikkelaar. Het bespaart veel tijd in de 
informatievoorziening. De vervolgstappen zijn voor de betrokken partijen meteen helder.    

 
- De gemeente Zutphen maakt de bestemmingsplannen en herzieningen archeologie-vriendelijk, 

voor zover deze nieuw vastgesteld of gewijzigd worden als gevolg van functieveranderingen en 
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actualisering. Dit wordt bereikt door toevoeging van een archeologie-paragraaf en het opnemen in 
de plankaart, toelichting en voorschriften van de gewaardeerde terreinen die op de Gemeentelijke 
Archeologische Waarden Kaart staan.   

 
- Bepaald wordt dat de ‘verstoorder’ van het bodemarchief de kosten van het archeologisch 

onderzoek en de uitwerking ervan draagt, conform het Verdrag van Valletta (1992) en de nieuwe 
Monumentenwet.  De verstoorder wordt daarop aangesproken tot de grens van wat de 
projectexploitatie kan dragen, zoals het in juridische zin in de Memorie van Toelichting is 
geformuleerd.  

 
- Besloten wordt dat de gemeente archeologisch onderzoek in eigen beheer blijft uitvoeren om de 

(excessieve) kosten zo laag mogelijk te houden.   
 
- Er wordt een fonds van € 50.000,- ingesteld om onrendabele of kostenexcessieve onderzoeken  

(voor zover niet of onvoldoende te dekken uit bovengenoemde middelen) te dekken en structureel 
aan te vullen uit de herschikking van de algemene reserves.  

 
- De door het Rijk toegekende jaarlijkse ‘archeologiebijdrage’ in het gemeentefonds (ca. € 26.000,-) 

wordt voor de uitvoering van het archeologiebeleid in het algemeen als dekking aangewend.     
  
- Het budget ‘overige goederen en diensten’ van archeologie wordt verruimd van € 7.500,- naar € 

15.000 per jaar (verhoging van € 7.500,-). 
 
- Er worden 1,5 fte veldarcheologen in gemeentelijke dienst aangesteld, te dekken uit de projecten, 

teneinde de hoge loonkosten per project van ingehuurde krachten uit te sparen (tot nu toe waren 
de loonkosten (detacheringskosten) van de veldarcheoloog bijna twee keer zo hoog)  0,5 fte 
hiervan wordt (gemiddeld over de jaren)  gedekt uit de inleenvergoeding van de gemeente 
Doesburg.  

 
- De drie medewerkers van archeologie stromen door van de ID-banen naar reguliere banen, 

grotendeels te dekken uit de projecten (bijna de helft voordeliger dan inhuur van medewerkers 
‘in de markt’).  Het gaat om 2,5 fte.   

 
- Er wordt 0,2 fte beschikbaar gesteld voor educatieve ondersteuning van erfgoededucatie op de 

Kaardebol. 
 
- Het gemeentelijk archeologisch depot van bodemvondsten en documentatie wordt aangehouden 

(status quo bevestigen). 
 
- Er wordt een financial lease-contract aangegaan voor een transportbus voor mens en materiaal 

(tevens schaftmogelijkheid) ten behoeve van veldwerkzaamheden (kosten € 5.500, - per jaar, te 
dekken uit de projecten) 

 
- Er wordt een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Doesburg aangegaan inzake beleid 

en uitvoering. De samenwerking met de gemeente Doesburg vraagt om de inzet (uitbreiding) van 
0,1 fte beleidsarcheoloog en 0,5 fte veldarcheoloog (zie boven). De kosten worden project 
gerelateerd vergoed door de gemeente Doesburg. Het intensievere gebruik van de archeologische 
werkruimte op de Kaardebol ten behoeve van Doesburgse projecten levert jaarlijks  € 8.625,- op. 

 
 
 
2.1  Gemeentelijke Archeologische Waarden Kaart 
 
In een eerdere fase van het wetsvoorstel (2003) was er sprake van een door gemeenten af te geven 
archeologievergunning. De Raad van State adviseerde om hiervan af te zien. De voornaamste reden was het 
streven naar vereenvoudiging van regelgeving en procedures in het overheidsbestel. De wet vraagt nu om een 
archeologisch beslissingsproces binnen de bestaande vergunningsprocedures. Straks wordt dat de 
omgevingsvergunning. 
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Binnen de ‘nieuwe’ gemeente Zutphen zijn ruim 100 archeologische vindplaatsen gedefinieerd als 
‘meldingsgebied’ die voor het merendeel in het Archis-register van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek als zodanig zijn geregistreerd. Niet alle vindplaatsen zijn op dit moment meer in situ aanwezig, 
een aantal ervan (17 sites) is de laatste jaren opgegraven als gevolg van bouwactiviteiten. Eén vindplaats (4 
sites), het plein ’s-Gravenhof  en de omgeving van de Sint Walburgiskerk is sedert 2003 aangewezen als 
archeologisch rijksmonument. De overige vindplaatsen (ruim 80 sites) hebben de status van ‘meldingsgebied’ en 
zullen de archeologisch waardevolle gebieden worden waarop de archeologiezorgplicht toepassing zal zijn. Van 
deze intacte sites liggen er 30 in de binnenstad en zij vormen een aaneengesloten gebied. Hierin zijn 
‘archeologievrije’ zones aan te geven waar het bodemarchief door eerdere ontgrondingen verdwenen is. Hier 
geldt de vergunningplicht uiteraard niet. In het Archis-register staat de binnenstad als geheel geregistreerd als 
‘meldingsgebied’. 
De gemeente kan zelf deze archeologie plichtige gebieden als zodanig aanwijzen, zoals hier ook zal worden 
voorgesteld. In paragraaf 2.2 wordt een beleidsvoorstel gedaan om bepaalde onderzoeksthema’s een hoge, dan 
wel lage, prioriteit te geven. Normaal gesproken kan/zal de provincie Gelderland tot aanwijzing van deze 
gebieden overgaan bij het in werking treden van de nieuwe monumentenwet. De provincie zal zich bij de 
aanwijzing beroepen op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) van de ROB/Archis en de 
provinciale Cultuurhistorische Waarden Kaart. In vrijwel alle gevallen beslaan de provinciale gegevens grotere 
terreinen dan de voorgestelde terreinen op de Gemeentelijk Archeologische Waarden Kaart. De IKAW gaat uit 
van een archeologische potentie van een gebied. Het zijn verwachte (indicatieve), maar niet-gekende, waarden. 
De wettelijk verplichte stappen van het archeologische vooronderzoek + tussentijdse evaluatie, waardering en 
selectie gelden dan voor de volle 100 %. Dit zijn tijdrovende en kostbare processen. Door gemeentelijk 
onderzoek en kennis is de ligging en de omvang van de meeste vindplaatsen bij de gemeentelijke sectie 
archeologie veel nauwkeuriger bekend dan bij de provincie. In vele gevallen zijn bij de gemeente de waarden 
wel bekend en kunnen dus op goede gronden stappen in het proces worden overgeslagen. In veel gevallen kan 
direct een gefundeerde afweging worden gemaakt bij bouw- en ontgrondingaanvragen. Het is dus verstandiger 
om zelf tot aanwijzing van de GAWK over te gaan. Dit bespaart vele archeologische vergunningstrajecten daar 
waar dat door reeds uitgevoerd vooronderzoek en aanwezige kennis niet nodig is. De gemeentelijke 
Archeologische Waarden Kaart maakt dus uitdrukkelijk onderscheid tussen gekende waarden en niet-gekende 
waarden. Op onderstaand schema worden, op grond van de mate waarin de archeologische waarden gekend 
zijn, de stappen van (voor)onderzoeken, waardering en selectie beschreven.  
Bovendien worden de in paragraaf 2.2 voorgestelde speerpunten in de waardering meegenomen op de GAWK en 
worden duidelijke keuzes gemaakt wat wel en geen (mindere) prioriteit heeft. Deze inhoudelijke selectie op 
grond van de Lokale Onderzoeks Agenda voorkomt dat de gemeente van hoger hand (wet en provincie) 
gedwongen wordt om alle terreinen met een archeologische potentie te beschermen en te betrekken in de 
ruimtelijke ontwikkeling.  
Op de Gemeentelijke Archeologische Waarden Kaart staat de ligging van de aan te wijzen archeologisch 
waardevolle terreinen aangegeven. Op een tweede kaart is een uitsnede van de binnenstad waarop de 
deelterreinen en ook de vergunningvrije terreinen zijn aangegeven.  
Deze kaart zal als Gemeentelijke Archeologische Waarden Kaart de beleidskaart zijn waaraan aanvragen van 
vergunningen getoetst worden op archeologische consequenties. 
 
Voorgesteld wordt om de concrete archeologische vindplaatsen (gekende waarden) en de terreinen met 
een middelhoge en hoge archeologische verwachting (niet-gekende waarden) aan te wijzen op de vast te 
stellen Gemeentelijke Archeologische Waarden Kaart (GAWK). Op deze terreinen geldt in de nieuwe 
wetgeving de archeologie-zorgplicht en deze kaart wordt als beleidsinstrument vastgesteld. Daar waar 
zich de mogelijkheden voordoen, wordt deze status planologisch verankerd in bestemmingsplannen. Aan 
de status van de terreinen op de GAWK is een onderzoeks- en vergunningstraject gekoppeld zoals 
voorgesteld in onderstaand schema. 
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2.2 De Lokale Onderzoeks Agenda, archeologische speerpunten  
 
De gemeente Zutphen is, met zijn relatief grote binnenstad, een omvangrijke vestingzone en een buitengewoon 
rijk prehistorisch achterland, een gemeente met bovengemiddelde archeologische potentie. Indien het 
archeologiebeleid op alle aanwezige archeologische waarden gericht zou zijn, dan zou de archeologische 
monumentenzorg een ondragelijke last voor de gemeente worden. Er moeten keuzes gemaakt worden wat binnen 
deze gemeente de aandacht verdient en wat niet. Er worden archeologische speerpunten voorgesteld die zijn 
gebaseerd op een Lokale Onderzoeks Agenda (LOA). Dit houdt in dat de speerpunten zijn gebaseerd op de 
aanwezige kennis en kennislacunes over de archeologie en historie van de gemeente, waarover het bodemarchief 
informatie bevat. Er zijn immers andere bronnen (papieren archief, geschreven historie, cartografie, iconografie, 
reeds opgegraven archeologische informatie) die over bepaalde aspecten van onze bewoningsgeschiedenis 
voldoende informatie biedt of betere informatie kan verstrekken dan het bodemarchief.  
Op landelijk niveau is door de ROB een Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) opgesteld die 
toetsingscriterium zal zijn voor bovenlokaal archeologisch beleid. Dit toetsingskader biedt algemene 
uitgangspunten voor een Lokale Onderzoeks Agenda.  
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De Gemeentelijke Archeologische Waarden Kaart is gebaseerd op grond van de geformuleerde speerpunten 
en de LOA. Aan de hand van de GAWK worden vrijstellingsbepalingen of vergunningsvoorwaarden 
geformuleerd.    
De keuze om te komen tot speerpuntgebieden en archeologievrije gebieden is gebaseerd op ‘gekende waarden’, 
dat wil zeggen dat de keuze slechts gemaakt kan worden bij die gebieden waarvan de archeologische waarden 
genoeg bekend zijn. Dit is voor een groot deel van de gemeente het geval, dankzij veelvuldige veldkarteringen 
en archeologisch onderzoek de afgelopen jaren. Voor de gebieden met een ‘niet gekende’ waarde die op de 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) als ‘hoge’ of  ‘middelhoge archeologische verwachting’ 
zijn aangemerkt zal het in de wet verplichte traject van vooronderzoeken, waardering en selectie onverminderd 
moeten gelden. Immers, van deze gebieden weten we eenvoudigweg niet of er wat zit, wat er zit en hoe gaaf of 
bijzonder het is. Dit zal in geval van een aanvraag met ontgrondingconsequenties moeten blijken. De waardering 
en selectie en de daaruit voortvloeiende keuzes voor behoud, opgraven of opgeven zullen dan eveneens zijn 
gebaseerd op het speerpuntbeleid en de LOA. 
 
2.2.1 Archeologische speerpunten: 
 
- De enken: (Wolfelerenk, (Voorsterallee), Warkense enk). De enken (escomplexen) worden in de 

archeologie ook wel de ‘schatkamers van de prehistorie’ genoemd, vanwege hun grote rijkdom aan 
archeologische vindplaatsen van het vroeg-mesolithicum tot in de middeleeuwen (NOaA). Het laat-
middeleeuwse door mensen opgebrachte esdek (enkgrond) dekt deze vindplaatsen als een beschermlaag 
af voor agrarische verstoringen en de kwaliteit van de vindplaatsen is daardoor uitermate goed. 

   
- De middeleeuwse dorpskernen en buurtschappen: Warnsveld, Leesten, Warken, De Hoven. Over het 

ontstaan en de ontwikkeling van onze huidige dorpskernen is bijzonder weinig bekend (op lokaal maar 
ook op nationaal niveau, NOaA). Pas vanaf de late middeleeuwen zijn er (schaarse) schriftelijke 
bronnen en de dorpskernen zijn tot op heden aan de archeologische aandacht ontsnapt. 

 
- De rivier de IJssel: De archeologische aandacht heeft betrekking op de voormalige rivierlopen van de 

IJssel in de middeleeuwen. De IJssel heeft zich, door externe oorzaken en door toedoen van de 
middeleeuwse Zutphenaren, nog al eens verlegd. De oude beddingen van de IJssel bevatten een 
schatrijk potentieel aan scheepsarcheologie, middeleeuwse havenwerken, de middeleeuwse brug en 16e-
eeuwse belegeringsforten in de uiterwaarden. Er zijn al twee aanwijzingen van middeleeuwse 
scheepsvondsten (met lading) in een middeleeuwse riviermeander in de stad en alleen dat al is in 
Nederland uniek. Vooral de scheepsarcheologische resten bevinden zich als de denkbeeldige speld in 
een hooiberg op grotere diepten in de oude Ijsselbeddingen (doorgaans dieper dan + 5 meter NAP en dat 
is gemiddeld dieper dan twee meter min maaiveld in de stad). Slechts bij grotere en diepere bouw- en 
ontgrondingactiviteiten zal op dergelijke locaties rekening gehouden moet worden met archeologisch 
vooronderzoek. Op de GAWK hebben de rivierlopen een ‘bijzondere archeologische 
verwachtingswaarde’ gekregen. 

 
- De pleistocene ondergrond: Afzettingen uit de periode vanaf de voorlaatste ijstijd tot direct na de 

laatste ijstijd (130.000 – 11.500 jaar voor Christus) bevinden zich in de gemeente Zutphen relatief dicht 
aan het oppervlak. Dit is het gevolg van de geologische/bodemkundige ligging van de gemeente in het 
Ijsseldal. Het gaat om afzettingen van de oer-Rijn die zich honderdduizenden jaren lang door wat nu het 
Ijsseldal is, een weg heeft gebaand naar het noorden. In deze afzettingen komen op grote schaal botten 
van prehistorische dieren (wisents, reuzenherten, mammoeten, rendieren etc.) en floraresten voor. De 
kans dat daar ook menselijke resten en artefacten bij zitten is reëel aanwezig. Pleistocene menselijke 
resten en artefacten hebben in de NoaA topprioriteit.  
Het Ijsseldal tussen Westervoort en Deventer geldt zelfs als een van de grootste ‘mammoetkerkhoven’ 
ter wereld. Bij het graven van het Twentekanaal (1936) en de Vijver (1950) en de zandgaten bij 
Olburgen (1966) en Bronsbergen (vanaf 1976) zijn tal van prehistorische beesten aangetroffen. De 
mammoet van Olburgen geldt zelfs als de meest complete van Nederland en staat in het natuurhistorisch 
museum in Leiden. Omdat de afzettingen relatief dicht aan het oppervlakte liggen (beneden – 5 meter 
NAP) moet bij grotere projecten die diepe ontgrondingen met zich mee brengen, op voorhand 
vooronderzoek plaats vinden, ongeacht of een gebied een lage verwachtingswaarde (voor jongere 
archeologische resten) heeft.    
 

- De middeleeuwse stad : De middeleeuwse stad is een complexe vindplaats waarvan op internationaal, 
nationaal en lokaal niveau de mening wordt gedeeld dat de archeologie een onvervangbare bron van 
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informatie is om de complexheid ervan te begrijpen. De aandacht richt zich dan speciaal op de 
deelthema’s (NOaA): - De prestedelijke kernen  

- Het bestuurlijk centrum 
- De religieuze complexen 
- De middeleeuwse stedelijke topografie en infrastructuur 
- De middeleeuwse materiële cultuur 
- De middeleeuwse defensie  
- De middeleeuwse watergerelateerde verschijnselen (havens, kades, 
beschoeiingen, schepen). 

De middeleeuwse binnenstad van Zutphen is om meerdere redenen van bovenregionaal belang. Enkele ‘thema’s 
van (inter)nationaal belang’ zijn: 2000 jaar bewoningscontinuïteit in een stad (een vroeg stadswordingsproces dat 
slechts in enkele steden in ons land te bestuderen is), de enige archeologisch aantoonbare vikingaanval op het 
vaste land van Europa (882), de omvangrijke ringwalburg (ca. 890), de keizerpalts (ca. 1050), 1200 jaar bestuur 
op één plaats, de houten straten (13e eeuw), de vroege verstening (12e -14e eeuw). Het belangrijkste deel van het 
bodemarchief, het plein ’s-Gravenhof en omgeving en het aangrenzende kerkelijke immuniteitsgebied, is sinds 
2003 beschermd als Rijksmonument. Ingrepen in de bodem zijn hier slechts met ontheffingsvergunning en na 
onderzoek toegestaan. De resultaten van de omvangrijke opgravingen die hier tussen 1993 en 1999 hebben 
plaatsgevonden moeten voor een groot gedeelte nog uitgewerkt worden. Deze resultaten ervan zijn van 
(inter)nationaal belang. Een aantal thema’s van deze opgravinggegevens zijn in samenwerking met verschillende 
universiteiten op hoog wetenschappelijk niveau uitgewerkt. 
Een in de vroege en late middeleeuwen zo belangrijke stad als Zutphen verdient binnen de stadsmuren alle 
archeologische aandacht. De inhoud van het Zutphens bodemarchief in van groot belang voor de kennis van de 
complexe processen van stadsontwikkeling en de stedelijke samenleving in het verleden (van de vroegste 
bewoners tot in de 19e eeuw). De kwaliteit van het Zutphense bodemarchief is zeer groot.  
 
Buiten deze bovengenoemde thema’s zal de prioriteit van archeologisch onderzoek en monumentenzorg een stuk 
lager liggen, een en ander afgezien van concrete geregistreerde vindplaatsen, zoals bijvoorbeeld Kasteel de 
Marsch (Hoveniersweg), het Engelsche Kerkhof (Coehoornsingel-Rozenhoflaan), het Franciscanenklooster (De 
Gallee, Kleine Omlegging), het Leprozenhuis (Warnsveldseweg). 
 
Grote thema’s die om inhoudelijke redenen (stand van kennis en alternatieve onderzoeksmogelijkheden) 
minder of geen archeologische prioriteit hebben, zijn: 
 
- de vestingwerken van de stad vanaf de vroege 17e eeuw. De ontwikkeling en de verschijningsvorm 

van de Zutphense vestingwerken is in diverse andere bronnen goed te volgen en bestuderen, bovendien 
is de kwaliteit van de resten van vestingwerken in de bodem vaak slecht. Het zou te kostbaar zijn om 
hier goed grip op te krijgen met en relatief laag rendement aan gegevens.  Het gaat in totaal om ruim 
100 hectare vestinggebied in de stad, waar overigens veel bouwactiviteiten plaatsvinden. 

- het laat-middeleeuwse en jongere ontginningsstelsels en landinrichting.  Over dit thema is de laatste 
jaren bij onderzoek in Leesten veel informatie verzameld. Bovendien laat dit proces zich vanaf de 14e 
eeuw ook goed in andere bronnen bestuderen. Het gaat om 70% van het gemeentelijk grondoppervlak. 
Uitgezonderd zijn die terreindelen die een directe relatie hebben met aangrenzende archeologische 
vindplaatsen (nederzettingen). Vaak bevatten de aangrenzende beekdalen naast de oude nederzettingen 
op de doorgaans hogere gronden belangrijke, goed geconserveerde, aanvullende informatie (ecologie, 
off-site structuren).  

 
Als beleidskeuze wordt voorgesteld om bovengenoemde thema’s ‘enken’, ‘buurtschappen en dorpskern 
(Warnsveld)’, ‘de IJssel’ , de pleistocene ondergrond’ en de ‘middeleeuwse stad (Zutphen) tot speerpunt 
te maken bij de waardering, selectie en onderzoeksagenda en de betreffende gebieden een hoge 
archeologische waardering te geven. De grote thema’s ‘vestingwerken’ en ‘laat-middeleeuwse en jongere 
ontginningsstelsels en landinrichting’  krijgen een lagere prioriteit en worden laag gewaardeerd.    
 
 
2.3 Archeologie en ruimtelijke ordening 
 
De nieuwe wet wil het belang van archeologie een plek geven binnen de ruimtelijke ordening. Dit vanwege de 
schadelijke effecten die de ruimtelijke ordening op de archeologie kan hebben. Het archeologische belang zal 
dan met name in de bestemmingsplannen aangegeven moeten worden. Hiertoe is het nodig om alle bestaande 
bestemmingsplannen in Nederland op termijn aan te passen. Dit hoeft (en kan) niet in een keer te gebeuren. 
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Alleen de nieuwe bestemmingsplannen en de bestemmingsplannen die worden herzien/gewijzigd, moeten van 
een archeologische paragraaf en een aanduiding op de plankaart met voorschriften worden voorzien. De 
provincie Gelderland ziet hierop actief toe. De gemeente Zutphen is begonnen met een grote vervangingsoperatie 
van de verouderde bestemmingsplannen. Er worden ook plangebieden samengevoegd. De archeologie wordt in 
dit proces reeds betrokken.  
In het geval van de onderhandelingen met betrekking tot in- en uitbreidingslocaties tussen de afdeling ruimtelijke 
ordening van de gemeente en de initiatiefnemer, stelt de wet dat de archeologie tijdig dient te worden 
meegenomen als afwegingsfactor, zowel in de fysieke als financiële zin. 
 
2.3.1 Het bestemmingsplan 
Op dit moment wordt de gemeentelijke sectie archeologie van de gemeente in de regel consequent ingeschakeld 
voor het opstellen van cultuurhistorische en archeologische paragrafen in de toelichting. In de meeste gevallen 
worden archeologische waarden ook op de plankaart aangegeven en staan de waarden en de beheermaatregelen 
beschreven in de voorschriften. 
Het komt ook nog wel eens voor dat de bestemmingsplannen afgekeurd worden door de provincie, omdat ze niet 
‘archeologievriendelijk’ zijn. De betreffende paragrafen worden dan alsnog opgenomen of gewijzigd. De 
bestemmingsplannen en herzieningen van de laatste vier jaar kunnen allen als archeologievriendelijk worden 
bestempeld. Toch is dit maar een fractie van het totale gemeentelijke grondgebied. De meeste grote 
bestemmingsplannen zijn de komende jaren en decennia aan vervanging toe. De gemeente is inmiddels 
begonnen aan de totale vervanging van alle bestemmingsplannen. 
 
Gedurende de periode waarbinnen de bestemmingsplannen gewijzigd gaan worden, kunnen gemeenten kiezen 
voor een facetbestemmingsplan ter overbrugging. Deze constructie is al eens veelvuldig toegepast bij de 
opheffing van het bordeelverbod. Door middel van een facetbestemmingsplan kunnen gemeenten sneller voldoen 
aan de vereisten die de nieuwe archeologiewet stelt.  
Ambtelijk wordt het maken van een facetbestemmingsplan niet zinvol geacht en het is kostbaar en onnodig veel 
werk. Voor die locaties waar er een functieverandering aan zit te komen en waarvan bekend is dat daarbij 
archeologie in het geding komt, is het zonder meer nodig dat de desbetreffende bestemmingsplannen een 
archeologische paragraaf en aanduiding op de plankaart krijgen. Of op een bepaalde locatie archeologie 
aanwezig is, kan aan de hand van de archeologische beleidskaart bepaald worden. De gewaardeerde terreinen op 
de Gemeentelijke Archeologische Waarde Kaart kunnen dan planologisch worden verankerd door ze op te 
nemen op de plankaart, in de voorschriften en in de toelichting (archeologieparagraaf). Het is wel zo dat in de 
toekomst het aantal bestemmingsplannen binnen de gemeente moet afnemen als gevolg van de 
vernieuwingsoperatie van alle bestemmingsplannen. Ook zullen de bestemmingsplannen gedigitaliseerd worden. 
Dan wordt het natuurlijk makkelijker om een archeologische beleidskaart (uitsnede uit de GAWK) aan het 
bestemmingsplan toe te voegen.  
Zijn op bepaalde locaties de archeologische waarden niet bekend, dan kan er onderzoek plaatsvinden op het 
moment dat er sprake is van een toekomstige functieverandering.  
 
De gemeente Zutphen maakt de nieuwe bestemmingsplannen en herzieningen archeologie-vriendelijk, 
voor zover deze nieuw vastgesteld of gewijzigd worden als gevolg van functieveranderingen en 
actualisering door toevoeging van een archeologie-paragraaf en het opnemen in de plankaart, toelichting 
en voorschriften van de gewaardeerde terreinen die op de Gemeentelijke Archeologische Waarden Kaart 
staan.   
 
 
2.4  invoering van het veroorzakerprincipe  
 
Initiatiefnemers tot bodemverstorende maatregelen zijn verplicht de kosten van het benodigde archeologische 
onderzoek voor hun rekening te nemen. De overweging hierbij is dat er sprake moet zijn van een uitdaging om 
het erfgoed zo verantwoord mogelijk mee te wegen en waar mogelijk te integreren in de voorgenomen 
ontwikkeling. Dit is de kern van het gedachtegoed van het verdrag van Valletta en de nieuwe Monumentenwet 
 
2.4.1 Uitvoering en kosten archeologie 
In de nieuwe wet vervalt de regel dat alleen een rijksdienst, een instelling voor wetenschappelijk onderwijs of 
een gemeente een opgravingsbevoegdheid hebben. Het is dan ook voor een ieder mogelijk om een dergelijke 
vergunning te krijgen. Uiteraard dient de vergunningaanvrager te voldoen aan strenge kwaliteitseisen (zie bijlage 
3). Hiermee wordt de liberalisering binnen de opgravingsmarkt bewerkstelligd. Dit geeft de initiatiefnemer de 
mogelijkheid om uit een ruimer aanbod van opgravingsinstanties te kiezen. 
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Deze liberalisering brengt echter drie zaken met zich mee voor de gemeente Zutphen: 
 
1. Wanneer gaat de gemeente Zutphen archeologische projecten in eigen beheer uitvoeren en wanneer besteedt 
ze deze projecten uit? 
2. Hoe vult de gemeente haar rol in als bevoegd gezag als archeologische projecten uitbesteed worden? 
3. Wat te doen met de verhoogde kans op excessieve kosten bij dergelijke archeologische werkzaamheden? 
 
2.4.2 Uitbesteden of in eigen beheer  
Door de liberalisering van de archeologische werkzaamheden is het belangrijk voor de gemeente Zutphen om te 
onderzoeken wanneer projecten in eigen beheer worden uitgevoerd en wanneer uitbesteed. Het financiële aspect, 
de tijd en middelen moeten bij deze keuze meegenomen worden. 
De praktijk heeft de laatste jaren (zowel landelijk als in Zutphen) uitgewezen dat de grote projecten met een 
ruime en gezonde exploitatie de kosten van archeologisch onderzoek zonder problemen kunnen dragen 
(Ooyerhoek Laaksche Tuin en Laaksche veld, Leesten Oost, Revelhorst III ). Het gaat dan vaak om veel 
vierkante meters waarbij de archeologische exploitatiedruk op de grondprijs nauwelijks merkbaar is.  
Beleidsuitgangspunt is dat zolang de kosten, die ontstaan door archeologische werkzaamheden, in de 
exploitatie opgenomen kunnen worden zonder dat de exploitatie daarmee een negatieve uitkomst krijgt, 
de archeologische projecten in principe uitbesteed worden.  
De sectie archeologie is (en blijft) namelijk te klein om alle projecten in eigen beheer uit te voeren. Het is wel 
van groot belang dat de gemeente afweegt in hoeverre ze dan als bevoegd gezag optreedt. Ze zou kunnen 
volstaan in het schrijven van de PVE’s 1 en het goedkeuren van PVA’s2 voor het desbetreffende project en 
vervolgens de daar uit voortvloeiende werkzaamheden bij de eindrapportage pas te controleren. Om risico’s te 
voorkomen van het niet juist uitvoeren van de werkzaamheden conform het PVA door de instantie die het werk 
gegund heeft gekregen, wordt gekozen om de gemeente zelf actief toezicht te laten houden in het veld, zowel 
inhoudelijk als procesmatig (inhoudelijke directievoering). De gemeente bezit immers de kennis over haar eigen 
bodemarchief en de synthese van de geschiedenis van de stad. Het niet juist uitvoeren van de werkzaamheden 
heeft bovendien als gevolg dat het bodemarchief onherstelbaar beschadigd wordt.  
De gemeente behoud naast de procedurele controle (wettelijk rol bevoegd gezag) ook de inhoudelijke 
controle en directievoering over het onderzoek. 
Anders is het gesteld met de kosten van archeologisch onderzoek indien het project kleiner van omvang is 
(kleiner oppervlak, minder woningen/winkels of bedrijven) en de exploitatie onder druk staat. Met name in de 
binnenstad komt daar bij dat de exploitatiedruk groter is door een stapeling aan kostenverhogende factoren. De 
archeologie van de binnenstad is bovendien, door zijn complexiteit en rijkdom aan gegevens, ook per vierkante 
meter duurder. De kosten dreigen bij dergelijke projecten excessief te worden. Hoe kleiner de bodemingreep, 
hoe duurder de vierkante meterprijs van onderzoek op een al doorgaans ‘dure’ locatie. Het zal duidelijk zijn dat 
een particuliere kelderopgraving niet ‘in de markt’ gezet kan worden en kan worden uitgevoerd en uitgewerkt 
door een commercieel bedrijf. De kosten van onderzoek zouden dan vele malen hoger zijn dan de totale 
investering. 
Er is al ruime ervaring met deze (kosten)problematiek. Kleine inbreidingslocaties van derden (Lokenstraat 2001, 
Dieserstraat-Vrije School 1999-2000, Spittaalstraat 91 in 2005) konden nog wel een deel van de kosten dragen, 
maar de vele nog kleinere projecten (veel kelders van particulieren) konden dat niet. In die gevallen droegen de 
particulieren de kosten van de facilitering (a.a. grondafvoer) en de tijd en gelegenheid voor archeologisch 
onderzoek. De gemeente Zutphen voerde de opgravingen (en uitwerking) in eigen beheer uit, waarbij een 
veldarcheoloog werd ingehuurd (recentelijk: Waterstraat 1-3, Kolenstraat 7, Houtmarkt 56-58, Houtmarkt 47-49 
(Wiltenpanden), Houtmarkt 67-71 (IJlandpanden) Ravenstraat 1, Beukerstraat 64).    
 Op het moment dat de kosten excessief worden (zie 2.5 Excessieve kosten), zal de gemeente projecten 
(deels) in eigen beheer gaan uitvoeren. De initiatiefnemer betaalt tot aan het excessieve punt, daarboven betaalt 
de gemeente (zo stelt de nieuwe wet, zie paragraaf 2.5). Omdat het geld, waarmee de gemeente de kosten dekt, 
gemeenschapsgeld is, moeten er zo min mogelijk extra kosten verbonden zijn aan de archeologische 
werkzaamheden. Daarom zal de gemeente de werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen beheer moeten (blijven) 
uitvoeren. 
Indien een particuliere initiatiefnemer (de veroorzaker) toch vrij wil zijn om zelf in de markt te zoeken naar een 
uitvoerder van het onderzoek, dan schrijft de gemeente als bevoegd gezag voor elke fase van dat onderzoek een 
PVE en in samenspraak met de uitvoerder een PVA. De gemeente voert zelf de inhoudelijke directie over het 
onderzoek. 

                                                           
1 Programma van Eisen 
2 Plan van Aanpak 
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2.5 Excessieve kosten  
 
Het kan (en zal) voorkomen dat de kosten voor archeologisch onderzoek bijzonder hoog zijn ten opzichte van de 
totale investeringslasten (zie paragraaf 2.4.1). Men spreekt hier dan over excessieve kosten. De wet (Memorie 
van Toelichting) stelt dat er in bepaalde gevallen sprake kan zijn van excessieve meerkosten die 
redelijkerwijs niet bij de initiatiefnemer neergelegd kunnen worden. Dit zal vaak de kleinere particuliere 
projecten (bouwvergunningen) betreffen, die financieel weinig kunnen bijdragen. In een binnenstad zoals die van 
Zutphen, met relatief kleinschalige inbreidingen en particuliere renovaties, zal dit vaak (zo niet doorgaans) het 
geval zijn. De wet stelt vervolgens dat de gemeenten verplicht zijn bij te springen boven deze excessieve 
grens.  Met de invoering van het veroorzakersprincipe en de liberalisering van de opgravingsmarkt zal dit naar 
alle waarschijnlijkheid vaak gaan voorkomen binnen de gemeente Zutphen. Er zal daarom een constructie 
moeten komen waarmee deze eventuele meerkosten gedekt kunnen worden. De wet spreekt over een noodfonds. 
De middelen waarmee het fonds gevoed zou kunnen worden, zouden volgens de wet de leges op 
vergunningaanvragen en een vast percentage op de bouwsom kunnen zijn. 
 
2.5.1 Dekkingsmogelijkheden 
Als de gemeente Zutphen direct betrokken is bij het project, als eigenaar van de grond of als initiatiefnemer, dan 
kan de ‘exploitatie van het grondbedrijf’ als vangnetconstructie dienen om eventuele excessieve kosten te 
dekken. Op dit moment werkt de afdeling Grondzaken al op deze manier. De archeologische kosten worden 
meegenomen bij het toetsen van de economische haalbaarheid van het desbetreffende project. Het kan in zo’n 
geval  voorkomen dat de (archeologische) kosten excessief zijn bij een project. Dan kiest men soms voor een 
‘plan met een nadelig saldo’, omdat het project een hoge prioriteit heeft. Men kan dan financieel bijspringen 
door een bedrag te halen uit de ‘exploitatiereserve van het grondbedrijf’. 
Er zijn nog twee andere mogelijkheden om geld vrij te maken voor archeologische excessieve kosten. De eerste 
mogelijkheid is de reserve ‘bovenwijkse voorzieningen’. Deze reserve is een onderdeel van de ‘algemene 
middelen’ en wordt gevoed uit grondexploitaties. De afdelingen Grondzaken en Consultancy beheren dit fonds. 
De reserve ‘bovenwijkse voorzieningen’ wordt gebruikt om gemeentelijke voorzieningen mee te dekken. Is er 
sprake van excessieve archeologische kosten bij een project, die redelijkerwijs niet volledig bij de initiatiefnemer 
gelegd kunnen worden en de gemeente is hierbij niet direct betrokken (de initiatiefnemer voert het project in 
eigen beheer uit), dan kan men eventueel een bedrag halen uit de reserve ‘bovenwijkse voorzieningen’. Voorts 
bestaat er de mogelijkheid een bedrag te reserveren voor archeologische excessieve kosten uit de BLS3 indien de 
projecten gerelateerd zijn aan zogenaamde VINEX-projecten. De gemeente Zutphen heeft als taakstelling 
gekregen van het Rijk om haar woningenbestand uit te breiden, de zogenaamde Vinex-uitbreidingstaak. Hiervoor 
krijgt de gemeente Zutphen per te bouwen woning op inbreidingslocaties, achteraf een BLS-subsidie. Deze 
subsidie is bedoeld om excessieve exploitatiekosten gedeeltelijk te dekken. Archeologische kosten die ontstaan 
bij projecten in het kader van de VINEX-uitbreidingstaak, kunnen met de BLS-subsidie gedekt worden. Deze 
subsidie zal binnen een aantal jaren wel stopgezet worden, op het moment dat aan de verplichte uitbreidingstaak 
voldaan is. 
 
2.5.2 Noodfonds 
Als een project niet via een van bovenstaande mogelijkheden te financieren is dan zal de gemeente toch een 
noodfonds moeten aanspreken. Het ligt het meest voor de hand dat dit fonds wordt ingesteld uit de herschikking 
van de algemene middelen. Een tweede ‘bron’ voor het noodfonds en tevens een argument om de algemene 
middelen aan te spreken, is het bedrag dat jaarlijks door het Rijk wordt uitgekeerd in het gemeentefonds. De 
komende jaren stort het Rijk 9 miljoen euro in het gemeentefonds voor de ondersteuning van de gemeentelijke 
taken (en lasten) op het gebied van de archeologische monumentenzorg. Dit komt neer op ongeveer € 26.000, - 
voor de ‘nieuwe’ gemeente Zutphen op jaarbasis. Het is echter niet geoormerkt geld dat in een grotere som 
binnenkomt. Alhoewel het geld met de ‘knollen de pot in gaat’’ is het goed te verdedigen dat (een deel van) het 
noodfonds uit deze middelen gevoed wordt.  
 
2.5.3 Rijksbijdrage 
Mochten de excessieve kosten tevens voor de gemeente te hoog worden, dan kan men beroep doen op een 
rijksbijdrage. Een belangrijke voorwaarde is dat de ‘’dure’’ site of vondst een (inter)nationaal belang moet 
vertegenwoordigen. Het voorstel ligt er om een drempelwaarde in te stellen. De gemeente betaalt mee aan de 
excessieve kosten tot aan de drempelwaarde, daarboven kan onder voorwaarden aanspraak gemaakt worden op 
een rijksbijdrage. De hoogte van de drempelwaarde verhoudt zich (in het huidige voorstel) aan het 
inwonersaantal van de gemeente. Kleinere en minder kapitaalkrachtige gemeenten komen daarmee eerder in 

                                                           
3 Besluit Locatiegebonden Subsidie 

 10



aanmerking voor een rijksbijdrage dan een grotere gemeente. De (verwachte) drempelwaarde van de ‘nieuwe’ 
gemeente Zutphen komt waarschijnlijk op ca. € 200.000, - tot € 250.000,- te liggen.     
 
Voorstel: Er wordt een fonds van € 50.000,- ingesteld om onrendabele of kostenexcessieve onderzoeken  
(voor zover niet of onvoldoende te dekken uit bovengenoemde middelen) te dekken en structureel aan te 
vullen uit de herschikking van de algemene reserves.  
 
2.5.4 Controle van de bijdrage van de initiatiefnemer aan de archeologische kosten 
Hoe kan men kan controleren of de initiatiefnemer voldoende aan de archeologische kosten bijdraagt? 
Vanuit de gemeente (REO, GZ) kan over het algemeen redelijk goed ingeschat worden hoe de archeologische 
kosten zich verhouden ten opzichte van de ontwikkelings-/bouwkosten. Moet de gemeente financieel bijspringen 
ten aanzien van de archeologische kosten, dan moet het mogelijk zijn om, bij twijfel over de financiële cijfers, 
inzage te krijgen in de begroting van de initiatiefnemer. Is dit niet mogelijk dan kan er in ieder geval geen sprake 
zijn van een gemeentelijke bijdrage in de excessieve kosten. Initiatiefnemers kunnen gaan goochelen met 
bedragen, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat de gemeente met deze controle de plank volledig mis slaat. 
Wel is het van belang om te constateren dat met de invoering van de archeologiewet het ‘spel’ van 
onderhandelingen tussen gemeente en ontwikkelaar niet voorbij is. Juist de kwestie van de excessieve kosten is 
in de wet dan ook niet hard geregeld.  
 
2.6       Opslag van bodemvondsten 
 
Na de invoering van de nieuwe wet worden in eerste instantie de verantwoordelijkheden voor de depots primair 
bij de provincies neergelegd. Indien gemeenten de uitvoering van archeologisch onderzoek willen blijven 
uitvoeren, dan dienen zij te beschikken over een eigen depot volgens de criteria van de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie. Hierdoor blijven de gemeenten met een eigen depot eigenaar van hun vondsten en 
documentatie.  Op dit moment hebben de gemeenten met een omvangrijk bodemarchief een eigen 
archeologische dienst en een gemeentelijk depot (waaronder Zutphen). De provincie Gelderland stimuleert die 
gemeenten om hun depots te behouden, waarvan is gebleken dat ze voldoen aan de KNA-eisen. Met de overige 
Gelderse gemeenten wil de provincie gezamenlijk naar een oplossing toe voor het depotprobleem. Gelderland 
heeft op voorhand een drietal scenario’s opgesteld: 
 De opslag van bodemvondsten blijft in het Gelders depot in Nijmegen. 
 Er komt een centraal depot in combinatie met een aantal regionale informatiecentra 
 Er komen drie regionale depots inclusief informatiecentra in de provincie Gelderland. 

Op dit moment neigt de provincie naar de centrale oplossing met behoud van de bestaande gemeentelijke depots. 
Deze gemeentelijke depots (Arnhem, Nijmegen en Zutphen) kunnen mogelijk in de toekomst ondersteuning of 
compensatie krijgen vanuit de provincie. Op welke wijze is op dit moment in studie.  
 
Een belangrijke consequentie voor de gemeente Zutphen bij de eerste twee scenario’s is dat ze geen 
eigenaar meer is van de vondsten die opgegraven zijn binnen haar eigen gemeentegrenzen. Dit zou 
betekenen dat de gemeentelijke investeringen ten behoeve van opgravingen geen rendement meer hebben. 
Bovendien zijn de vondsten en documentatie niet meer direct raadpleegbaar, wat gezien de praktijk zeer 
wenselijk is.   
In de nieuwe huisvesting (de Kaardebol) van de sectie archeologie bevindt zich geen statisch (definitief) depot, 
wel een dynamisch depot (van vondsten in uitwerking en onderzoek ‘vers’ uit het veld) . In de exploitatie van de 
Kaardebol is echter wel een jaarlijks bedrag opgenomen van ca. € 15.000,- voor de huur van een extern depot. 
Op dit moment wordt de begane grond ruimte van de Synagoge in de Dieserstraat gehuurd waar voor de 
komende jaren voldoende capaciteit is. Hier ligt al het vondstmateriaal opgeslagen van de opgravingen van 1946 
tot 2005 (op dit moment ca. 1400 dozen). Er is ruimte voor 2200 dozen.   
Een interessante optie voor de gemeente is het opzetten van een regionaal archeologisch depot (gemeente en 
provincie) en informatiecentrum binnen de gemeentegrenzen van Zutphen, het liefst in samenspraak met en 
medegefinancierd door de provincie Gelderland. Er is wel geopperd om het archeologisch informatiecentrum te 
combineren met het Historisch centrum (stedelijke musea en stads- en streekarchief). De provincie zal hierbij 
een interessante (financiële) partner kunnen zijn (zie scenario drie).    
 
De gemeente behoudt haar depot en blijft eigenaar van de bodemvondsten. De voorlopige voorziening is 
gerealiseerd in een gehuurde ruimte (Begane grond Synagoge, Dieserstraat 11, huurbedrag reeds in de 
exploitatie van de Kaardebol opgenomen) en er wordt gestreefd naar een lange-termijn oplossing, 
eventueel samen met de provincie (regionaal depot en archeologisch informatiecentrum) en/of met de 
andere gemeentelijke cultuur-historische instellingen (Regionaal Historisch Centrum). 
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2.7 Werkbudget overige goederen en diensten Archeologie 
 
Sinds 1998 werkt Archeologie met een budget ‘overige goederen en diensten’  van  € 7.500,- per jaar. Hieruit 
worden de ‘huishoudelijke’ zaken betaald, benodigd in de eigen huisvesting, alsmede de kantoorartikelen, 
verpakkingsmaterialen, (veld)gereedschap, boeken, fotoartikelen en uit te besteden onderzoek en restauraties 
voor zover niet onder te brengen in een project met eigen budget.  De afgelopen jaren is gebleken dat dit budget 
niet bepaald ruim bemeten is, zeker niet met het toenemend aantal projecten en de groei van vaste medewerkers, 
ingehuurde krachten en vrijwilligers. Ook de restauratie van bodemvondsten in eigen beheer vraagt om meer 
grondstoffen en materialen. In de beleidsnotie ‘waar de middeleeuwse schoen wringt’ in 1998 was aanvankelijk 
gevraagd om ƒ 25.000, -  maar dit is uiteindelijk vastgesteld op ƒ 18.000, - en dat is twee jaar geleden zelfs 
verminderd naar € 7.500,-, zodat vorig jaar een aanvulling aangevraagd moest worden van € 5.000,-.  
Voorgesteld wordt om het  budget ‘overige goederen en diensten’ van archeologie te verruimen van € 
7.500 naar € 15.000 per jaar (verhoging van € 7.500,-). 
 
 
2.8 Samenwerking met de gemeente Doesburg 
 
Naar aanleiding van oriënterende gesprekken op ambtelijk en bestuurlijk niveau tussen de gemeente Doesburg 
en de gemeente Zutphen in 2005 is de intentie uitgesproken om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan 
tussen beide gemeenten in zake archeologisch beleid en uitvoering. De gemeente Doesburg is erg klein van 
omvang maar kent een vergelijkbaar rijk bodemarchief in met name de middeleeuwse binnenstad. De gemeente 
Doesburg voelt zich erg verwant met Zutphen en streeft een vergelijkbaar beheer van het archeologisch erfgoed 
na. In het contractvoorstel staat dat er niet alleen van de beleidsondersteuning en advisering van de gemeentelijk 
archeoloog gebruik gemaakt zal worden maar dat de gemeente Doesburg de gemeente Zutphen ook ziet als 
belangrijkste uitvoerder van archeologisch onderzoek in met name de binnenstad. Dit voorkomt de inschakeling 
van dure onderzoeksbureaus en het maakt het mogelijk om op legitieme wijze gebruik te maken van de inzet van 
amateurarcheologen van de archeologische werkgroep in Doesburg. 
De samenwerking is een vanuit onderzoeksoogpunt interessant gegeven. Het betekent echter ook dat de 
beleidscapaciteit uitgebreid zal moeten worden. Die is op dit moment afgestemd op de situatie in Zutphen en de 
werkzaamheden zijn met de gemeentelijke herindeling en de nieuwe wettelijke taken alleen maar toegenomen. In 
vergelijking met Zutphen zullen de Doesburgse werkzaamheden een vierde deel van de tijd in beslag nemen. 
Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een vergelijking van de Doesburgse en Zutphense situatie in de 
afgelopen vijf jaar. 
Voor de velddienst betekent de samenwerking dat er in elk geval een senior veldarcheoloog beschikbaar moet 
zijn, geassisteerd door een veldtechnicus. Ook dit betekent een uitbreiding van de bestaande capaciteit van 
veldarcheologen die overigens op dit moment op inhuurbasis (detacheringsbasis) werkzaam zijn (zie 3.8).   
Voor wat betreft beleid, advies, pve’s, bureauonderzoek en goedkeuring en controle onderzoeksrapporten is 
berekend dat de inzet 160 uur per jaar jaar zijn. Dat is een volle ''werkmaand'' per jaar. De beleidsarcheoloog of 
zijn vervanging zal worden vergoed voor maximaal  € 8.000,- per maand ( € 50, per uur).  
Bureauonderzoek, prospecties, begeleidingen en grotere opgravingen bij grootschaligere projecten laten zichzelf 
in de lijn van de betalende verstoorder ook in Doesburg prima financieren. (Een deel van) deze projecten kunnen 
ook aan derden uitbesteed worden, zeker als de ''verstoorder'' dat wenst. De gemeente Doesburg heeft hierin 
alleen de rol van bevoegd gezag en alleen de beleidsadvisering/pve zaken komen dan aan de orde.   
Het aantal projecten waarvoor de Zutphense dienst (de professionele archeologen, in samenwerking met de 
Doesburgse werkgroep) ingezet zal worden zal neerkomen op: gemiddeld 2 x per jaar een archeologische 
begeleiding, 1 x per vijf jaar een opgraving van grotere omvang (per jaar 1/5 opgraving) en 5 x per jaar kleinere 
noodopgravingen (van 1 dag tot een week veldwerk). Dit zullen vooral binnenstadsprojecten zijn. Met 
uitwerking en rapportage vergt dit op jaarbasis de inzet van ca. 800 uur voor de veldarcheoloog. Een deel van de 
kosten kan uit 'grotere' projecten worden gefinancierd, een deel is vaak niet te verhalen (kleine projecten, kleine 
particulieren, extensieve begeleiding, vondstmeldingen). Hiervoor is aan Doesburg geadviseerd een werkbudget 
en een noodfonds voor financiering van archeologisch onderzoek in te stellen, gelijk dat ook in deze nota voor 
Zutphen bepleit wordt. De uitwerking en rapportage is iets dat vooral op het Zutphense kantoor/atelier/depot op 
de Kaardebol plaats zal vinden. Het gebruik wordt op 420 uur op jaarbasis geschat. Dat is ongeveer het vierde 
deel van het totale gebruik. De totale exploitatie van het Kaardebolgebouw staat totaal op € 63.000,- op jaarbasis 
(excl. de exploitatie van het statische depot en onderhoud terrein rond de Kaardebol). Archeologie gebruikt de 
helft van het gebouw: € 31.500.-. Daar komt ca. € 3.000,- aan afschrijving van archeologie-inventaris bij: € 
34.500,- . Een-vierde deel daarvan is € 8.625,-.  Dit is het bedrag dat de gemeente Doesburg jaarlijks zal 
vergoeden voor het gebruik van het gebouw en de faciliteiten. 
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De samenwerking met de gemeente Doesburg vraagt om de inzet (uitbreiding) van 0,1 fte 
beleidsarcheoloog en 0,5 fte veldarcheoloog. De kosten worden projectmatig vergoed door de gemeente 
Doesburg tegen detacheringstarieven. Het intensievere gebruik van de archeologische werkruimte  op de 
Kaardebol ten behoeve van Doesburgse projecten levert jaarlijks  € 8.625,- op.
 
 
2.8 Instelling formatieplaats veldarcheoloog 1,5 fte. De kosten worden 
verhaald op de projecten 
 
In het navolgende wordt de aanstelling van 1,5 fte veldarcheoloog bepleit teneinde een aanzienlijk bedrag in de 
loonkosten te besparen met het oog op het drukke onderzoeksprogramma van de komende jaren en de 
gemeentelijke plicht om de excessieve kosten van de projecten te dragen en opgravingen binnen twee jaar af te 
ronden en te rapporteren. 
Reeds in paragraaf 2.4.2 is gepleit voor een scheiding van beleidstaken en de uitvoering van veldwerk en 
uitwerking. Beide taken zijn al sinds 1998 niet meer door één formatieplaats uit te voeren. Na de gemeentelijke 
herindeling, de invoering van de nieuwe wet en de samenwerking met de gemeente Doesburg zal vanaf 2007 ook 
de 1 fte op alleen beleidsniveau al onvoldoende zijn. 
 
Wellicht ten overvloede; de stadsarcheoloog heeft, en behoudt in de nieuwe wetgeving, de taak om het 
gemeentelijk archeologisch beleid te sturen en uit te voeren. Hij adviseert, begroot, schrijft PVE’s, beoordeelt 
rapportages en PVA’s en bereidt projecten voor. In het veld draagt de stadsarcheoloog de wetenschappelijke 
eindverantwoordelijkheid en hij voert de supervisie over al het onderzoek op gemeentelijk grondgebied.  
Het daadwerkelijke veldwerk (wetenschappelijke dagelijkse leiding) wordt uitgevoerd door de veldarcheoloog. 
De veldarcheoloog is volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie een wetenschappelijk senior 
archeoloog (indicatie loonschaal 9-11).  
De onderstaande tijdsinvestering per project is berekend op de inzet van de veldarcheoloog die tevens de 
basisuitwerking (gegevensverwerking en rapportage) voor zijn rekening neemt. De tijdsinvestering van het 
veldwerk is berekend op een veldbezetting van een veldarcheoloog, een veldtechnisch assistent, twee 
medewerkers en gemiddeld vier vrijwilligers. Bij een kleinere bezetting duurt een opgraving uiteraard langer en 
bij een grotere bezetting iets korter doch een dergelijke samenstelling is in de praktijk van 10 jaar veldwerk het 
meest rendabel gebleken. De feitelijke uitwerkingsduur (voor wat betreft de vondstverwerking, restauratie etc) is 
in tijd gerekend langer maar wordt uitgevoerd door vaste medewerkers en vrijwilligers. Uitgegaan is van de 
uitwerkingstijd van de uitvoerend archeoloog. 
 
Onderstaande lijst is een opsomming van projecten waarvan zeker is of redelijkerwijs vermoed kan worden dat 
zij in de periode 2007tot 2012 uitgevoerd zullen gaan worden. De lijst is uiteraard niet compleet. Veel projecten, 
zo is in de afgelopen 10 jaar gebleken, dienen zich in een korter tijdsbestek aan. Veel onvoorziene projecten zijn 
ook kleinschaliger van aard, zoals archeologisch onderzoek in uit te diepen kelders, kleine (vaak particuliere) 
bouwplaatsen, archeologische waarnemingen tijdens rioolvervangingen.   
 
2.8.1  Grote projecten 2007 - 2012   
 
De gemeente Doesburg zal naar schatting jaarlijks de capaciteit van 0,5 fte veldarcheoloog afnemen. 
 
Tijdsduur van veldwerk en uitwerking is gebaseerd op de inzet van 1 projectarcheoloog, 2 veldassistenten en een 
team van vrijwilligers. 
 
Leesten Oost (Looërenk) fase 3 (bewoning prehistorie, middeleeuwen) 
Duur uitwerking: afronding in voorjaar/zomer 2007 
Duur: 3 maanden. 
 
Revelhorst IV (bewoning late prehistorie) 
Duur veldwerk proefsleuvenfase : niet bekend, afhankelijk van AAI/AAO, geschat 3,5 maanden 
Duur veldwerk opgraving: niet bekend. 
(Revelhorst III heeft de veldarcheoloog 3 maanden veldwerk en 5 maanden uitwerking opgeleverd) 
 
Broederenkerkplein (middeleeuwse stad, straat Apenstert) 
Duur veldwerk: 3 maanden 
Duur uitwerking: 4,5 maanden 
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Halve Maanstraat (bewoning late middeleeuwen – 19e eeuw) 
Duur veldwerk: 1 maand 
Duur uitwerking: 1,5 maand  
 
Melatensteeg (bewoning late middeleeuwen – 19e eeuw) 
Duur veldwerk: 2 maanden 
Duur uitwerking: 3 maanden 
 
Groenmarkt Hollandse Tuin (Aldi, inmiddels in de ijskast)  
Duur veldwerk: 1,5 maanden 
Duur uitwerking: 2 maanden 
 
Wannehof (Lieveheersteeg-Wanne, bewoning late middeleeuwen – 19e eeuw) 
Duur veldwerk: 1,5 maand 
Duur uitwerking: 2 maanden 
 
Taxi-Oostenenk terrein Rozengracht-Barlheze-Kreijnckstraat (stadsmuur, middeleeuwse stad) 
Duur veldwerk: 2x 2,5 maanden = 5 maanden 
Duur uitwerking: 2x 3,5maanden = 7 maanden 
 
Jeugdgevangenisterrein (midden paleolithicum?) 
Duur veldwerk: niet bekend, afhankelijk van AAI/AAO, geschat 1 maand 
Duur uitwerking: niet bekend, geschat 2 maanden 
 
Coberco-Nieuwstad (stadsmuur, westelijk Isendoornklooster) 
Duur veldwerk: 1 maand 
Duur uitwerking: 2 maanden 
 
Stationsplein – Achterom (stadsmuur, muurtoren) 
Duur veldwerk: 1 maand 
Duur uitwerking: 2 maanden 
 
Nieuwstad – Norenburgstraat (middeleeuwse stad) 
Duur veldwerk: 2 maand 
Duur uitwerking: 3 maanden 
 
Warnsveld, Den Bouw Abersonplein (bewoning vroege middeleeuwen) 
Duur veldwerk: 1 maand 
Duur uitwerking: 2 maanden 
 
Warnsveld, Kremerskamp (bewoning late prehistorie, vroege middeleeuwen) 
Duur veldwerk: 1 maand 
Duur uitwerking: 1,5 maanden 
 
Rioolvervanging Laarstraat (straatniveau’s vanaf 13e eeuw) 
Duur veldwerk: 1,5 maand 
Duur uitwerking: 1,5 maand 
 
 
Grote projecten die op de middenlange termijn gaan spelen, maar waarvan de archeologische ‘’inbreng’’ 
nog niet is te voorspellen. 
 
IJsselsprong (bypass IJssel/dijkverlegging, verlagen terrein en woningbouw) 
Over dit project valt nog niets in detail te zeggen. E.e.a. zal afhangen van de keuze van de bypass van de IJssel 
en de woningbouwlocaties. Dat dit een omvangrijk en langdurig project zal worden moge duidelijk zijn 
(vergelijk Leesten Oost 1997 -2007). 
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Herstructurering de Mars, woningbouw Reesinkterreinen 
Over dit project valt nog niets in detail te zeggen. E.e.a. zal afhangen van het nog uit te voeren vooronderzoek en 
de uiteindelijke invulling van het gebied. Concreet is een aantal kleine vindplaatsen in het gebied aanwezig, 
maar ook de middeleeuwse IJssel loopt met meerdere beddingen door het gebied, waarin resten van schepen zijn 
te verwachten. 
 
Omlegging Polbeek en Eefde west 
E.e.a. zal afhangen van de inzet van Zutphense velddienst bij opgravingen in het Eefdese wegtracé van de 
omlegging Eefde west. 
Voor het Zutphense deel (onderzoek Polbeek en geschutsbatterijen aan de Deventerweg): 
Duur veldwerk: 2 maand 
Duur uitwerking: 3 maanden 
 
Hoornwerk, NSC-terrein 
E.e.a. afhankelijk van de resultaten van het grondradar vooronderzoek 
 
Herinrichting Polsbroek e.o. (Aholdterrein) 
Afhankelijk van de omvang van het project zal dit in elk geval een grootschalig stadskernonderzoek worden. 
 
Overige projecten onvoorzien 
Duur veldwerk: ca. 12 maanden 
Duur uitwerking: ca. 12 maanden 
Dit betreft tal van projecten die voortvloeien uit bouwvergunningsaanvragen (uitbreiding woningen, uitdiepen 
kelders etc) die niet in de inbreidings- en uitbreidingsplannen van de gemeente zijn voorzien. De ervaring van de 
afgelopen 10 jaar leert dat dit zeker een derde van de totale veld- en uitwerkingstijd in beslag neemt. Het zijn 
bijna altijd kleine kostenexcessieve projecten die slechts in geringe mate op de veroorzaker te verhalen zijn. Hier 
zal een te vormen noodfonds soulaas moeten bieden. 
 
Opgeteld is er voor een projectarcheoloog in de komende jaren volop structureel werk en zal er regelmatig op 
piekmomenten veldcapaciteit moeten worden ingeleend. De samenwerking met de gemeente Doesburg zal 
gemiddeld 0.5 fte van de gemeente Zutphen afnemen. Tot nu toe werden voor dergelijke projecten altijd 
archeologen ingeleend, doorgaans betaald uit de projecten zelf. Deze werkwijze is geheel conform het verdrag 
van Valletta. De loonkosten vallen verhoudingsgewijs duur uit omdat de ingehuurde archeologen via een 
uitzendconstructie of via een onderzoeksbureau worden aangetrokken. Gemiddeld werd voor een ingehuurde 
archeoloog € 6000,- tot € 8.000,- ex btw per maand betaald (ca. € 45,- tot  € 55,- per uur, afhankelijk van de duur 
van een project en de kwalificatie van de veldtechnicus/archeoloog). Op termijn valt een forse prijsstijging in de 
loonkosten van projectarcheologen te verwachten in verband met de grote toename van projecten in heel het land 
en de schaarste op de archeologische arbeidsmarkt. Uitgaande van € 50, - per uur (€ 8.000,- per maand) zijn de 
totale loonkosten voor een (‘goedkope’) ingehuurde projectarcheoloog over de bovengenoemde projecten € 
96.000,- per jaar en over de beleidsperiode 2008 t/m 2012 € 480.000,-.  Een veldarcheoloog in gemeentelijke 
dienst (schaal 9/10 op de standaart fte-kosten van € 45.000,- per jaar) voor de duur van vijf jaar en (grotendeels) 
betaald uit de projecten kost ca. € 225.000,-, een besparing derhalve van meer dan de helft. 
 
Voorgesteld wordt derhalve om voor de jaren 2008 – 2012 een 1,5 fte (twee projectarcheologen) in 
gemeentelijke dienst aan te stellen en de loonkosten te dekken uit de komende projecten en te dekken uit 
het in te stellen fonds voor kostenexcessieve projecten. De gevolgen van een vaste aanstelling zijn dat de 
loonkosten per project meer dan de helft lager uitvallen. 
 
Het lijkt aannemelijk dat het aantal projecten na 2012, met het oog op de ontwikkelingen aan de westzijde van de 
Ijssel, niet af zal nemen en een continuering van de formatieplaatsen meer dan waarschijnlijk wordt geacht.   
 
 
2.9 Behoud en doorstroom van de ID-banen bij de sectie Archeologie  
 
Vrijwilligers en gesubsidiëerde werknemers (WIW- en ID-banen) worden bij vrijwel alle gemeentelijke 
archeologische diensten ingezet omdat archeologisch onderzoek en de uitwerking van gegevens zeer 
arbeidsintensieve processen zijn met veel routinematig werk, waarvoor de inzet van een professionele 
archeoloog te duur is. De laatste draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid, en de (verplichte) 
wetenschappelijke kwaliteit van opgraving, uitwerking en publicatie. Gemeenten die een eigen archeologische 
dienst ontberen, zijn in het licht van de zorgplicht aangewezen op de markt: dure archeologische bedrijven. Het 
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behoeft geen betoog dat vooral de uitvoering van de routinematige werkzaamheden (veldwerk, wassen, 
nummeren, restaureren en archiveren van vondsten, inkten en kleuren van veldtekeningen, depotbeheer etc.) 
extra duur is, indien dit wordt uitbesteed aan de markt. Al deze zaken zijn binnen de uitvoering en uitwerking 
van een opgraving volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) door het College van 
Archeologische Kwaliteit in opdracht van het Ministerie van OCenW binnen gestelde kwaliteitsnormen 
verplicht. Deze werkzaamheden vormen dus een onlosmakelijk onderdeel van een archeologische opgraving en 
vallen dus binnen een in de markt uitbesteed project onder de onderzoekskosten. Dergelijke projecten zijn dus 
vele malen kostbaarder dan de (gedeeltelijke) uitvoering binnen een gemeentelijke dienst met ID-banen en 
vrijwilligers die zorg dragen voor de uitvoering van de routinematige en arbeidsintensieve werkzaamheden. 
Met de toename van het aantal en de grootte van de archeologische projecten is de laatste zes jaar het aantal 
gesubsidiëerde banen bij archeologie toegenomen naar drie ID-banen. Op dit moment kan de sectie archeologie 
de hoeveelheid werk amper aan en is er sprake van een achterstand in de uitwerking van vooral oude projecten.  
Met de te verwachten projecten voor de komende jaren zal de hoeveelheid werk eerder toenemen dan afnemen. 
Daar komt bij dat de zorgplicht voor het bodemarchief straks bij wet een gemeentelijke aangelegenheid is. De 
drie ID-medewerkers bij archeologie zijn inmiddels zeer ervaren (en begaan) met de uitvoering van hun 
werkzaamheden. Samen met de vrijwilligers vormen zij een uiterst waardevol onderdeel van de gemeentelijke 
organisatie. De ureninzet van de drie ID-banen (1x 32 uur, 1x 30 uur en 1x 28 uur) zijn voor 80% - 100 % toe te 
schrijven aan de basisuitwerking van specifieke onderzoeksprojecten. 
De nieuwe monumentenwet stelt dat met terugwerkende kracht vanaf 2004 alle opgravingen binnen twee jaar na 
beëindiging van het veldwerk uitgewerkt en gerapporteerd moeten zijn. Dit houdt in dat alle processen van de 
vondstverwerking uitgevoerd moeten zijn met als eindresultaat een goed ontsloten opslag in een depot van 
bodemvondsten, een uitgewerkt documentatiedossier, uitgewerkte documentatietekeningen en een 
eindrapportage, alles volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).  
Bij het opheffen van de ID-banen (in casu ontslag van ID-medewerkers) zal de gemeente Zutphen na de 
invoering van de wet voor een deel aangewezen zijn op de inhuur van vondstverwerkers of het uitbesteden van 
de gehele vondstverwerking tegen commerciële tarieven. Dit is een duur alternatief met een kostbaar verlies van 
routine binnen de eigen organisatie.  
 
Nog even wat argumenten en punten op een rij: 
 
- Zorgplicht gemeenten voor bodemarchief is nu al door het ministerie opgedragen en is straks wet. In veel 

gevallen zal de gemeente onderzoek (opgraven en uitwerken) moeten (laten) uitvoeren en betalen. 
- De gemeente moet voorbereid zij op de uitvoering van de zorgplicht. In de huidige situatie is de gemeente 

Zutphen, wat betreft de routinematige werkzaamheden in het veldwerk en de uitwerking redelijk op die taak 
voorbereid, vooral dankzij de inzet van de drie ID-medewerkers.  

- Uitvoering van onderzoek en uitwerking in eigen beheer met eigen mensen is vele malen goedkoper dan 
uitbesteden aan de markt.   

- Verlies van kennis, routine en ervaring bij opheffen werkplekken. 
- Dreiging van verlies van de opgravingsbevoegdheid bij opheffen van werkplekken (minimaal 2 

formatieplaatsen  voor uitvoering en uitwerking van onderzoek naast een senior- beleidsarcheoloog is o.a. 
voorwaarde voor verkrijgen eigen bevoegdheid, inzet ID-banen worden meegerekend) omdat niet meer kan 
worden voldaan aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.   

- Continuïteit van uitvoering door hetzelfde gemeentelijke team staat garant voor een veel hogere 
inhoudelijke kwaliteit dan uitbesteden aan wisselende partijen in de markt, het is efficiënter en alleen 
daarom al beter en goedkoper.  

- Ook indien de subsidies voor de ID-banen wegvallen is het voor de gemeente goedkoper om de plaatsen om 
te zetten in formatieplaatsen dan ze op te heffen en (markt)alternatieven te zoeken.  

 
 
Voorgesteld wordt om de drie ID-banen (bij elkaar 2.5 fte) om te zetten in een formaties en de kosten deels 
te dekken uit de projecten door in de regel een uitwerkingstoeslag op de archeologische projectkosten op 
te nemen.  
 
Dit is geen oneigenlijke financiering aangezien alle werkzaamheden die door de werknemer worden uitgevoerd 
in het licht van de nieuwe wet aan projecten toegeschreven kan worden. Op deze manier wordt inzichtelijk 
gemaakt wat er aan werkelijke uren en kosten per project door de werknemer in de uitwerking wordt gestoken. 
In de markt wordt op dit moment voor de basale uitwerkingsuren een tarief van € 30,- tot € 35,- gehanteerd. Naar 
verwachting zullen deze tarieven met de in werking treden van de wet gaan stijgen. Daar komt bij dat de 
werknemers bij archeologie inmiddels specialisaties beheersen die voor het genoemde markttarief niet uit te 
voeren zijn (opmaak rapportages, gespecialiseerde determinaties). Het markttarief staat in schril contrast met de 
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kosten die de gemeente kwijt is aan een formatieplaats in schaal 1-2  (€ 23.000,- tot  € 25.300,- maximaal op 
basis van 32 uur) als die kosten op projecten kunnen worden weggeschreven tegen uurtarieven van € 18,- tot € 
19,50 per uur. Ook wanneer men de vaste fte-tarieven hanteert (€ 45.000,- per jaar voor 1 fte) komt de uurprijs 
uit op een nog altijd concurrerende € 28.- per uur.  
 
   
2.10 aanschaf transportbus op lease-basis 
 
Het is een reeds lang gekoesterde wens om over een eigen transportmiddel te beschikken om medewerkers, 
materialen en vondsten te transporteren. Tot nu toe werd het transport van mens en materiaal geregeld met eigen 
auto’s en busjes van de archeoloog, medewerkers en vrijwilligers. Met name als het gaat om transport van 
doorgaans vuil veldgereedschap (jalons, scheppen, waterpasinstrument, statief en tekentafels) en ongewassen 
vondsten is het voorstelbaar dat dit niet ten goede komt aan het interieur van de privé auto’s. De afschrijving van 
eigen auto komt niet terug in de kilometervergoeding voor zover deze vergoeding al van toepassing is op relatief 
korte ritten. In incidentele gevallen (aan begin en eind van de opgraving) wordt een transportbus gehuurd. 
Dagelijks echter is er sprake van materiaalvervoer omdat de kostbare veldgereedschappen (waterpasinstrument, 
kachels, fotoapparatuur etc.) aan het eind van de dag niet in de veldcontainer worden gelaten vanwege het 
inbraakrisico. Dit geldt ook voor het kwetsbare vondstmateriaal. Verder is er sprake van transport van 
vondstdozen van werkruimte naar depot (in het Stedelijk Museum en op termijn ook op een andere locatie). 
Voorgesteld wordt om een transportbus op lease-basis aan te schaffen en de jaarlijkse lasten te dekken uit de 
projecten. De oplossing kan niet langer gezocht worden in het vervuilen en verslijten van privébezit. 
De jaarlijkse lasten, leasekosten €  4.500,- op jaarbasis voor de contractduur van 5 jaar, € 500,- 
motorrijtuigenbelasting  en brandstof  € 500,- gebaseerd op 5000 km op jaarbasis, zijn berekend aan de hand van 
een vergelijkbare leasecontracten bij de secties archeologie van de gemeente Arnhem, Apeldoorn en Deventer en 
een offerte. De beoogde bus in de offerte is van hetzelfde type zoals Stadsbeheer ze leased, in de gemeentelijke 
kleur geleverd. Aan het eind van de leasetermijn van 5 jaar is de transportbus eigendom van de gemeente.  
 
Voorgesteld wordt om een financial lease-contract voor een materiaal-transportbus ten behoeve van de 
veldwerkzaamheden aan te gaan tegen de jaarlijkse lasten van € 5.500, -, te dekken uit de projecten. 
 
 
 
Literatuur en websites 
 
Wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten ten behoeve van de archeologische 
monumentenzorg mede in verband met de implementatie van het Verdrag van Valletta (Wet op de 
archeologische monumentenzorg), ‘s-Gravenhage, 2003.  
 
W.A.M. Hessing, 496 Schatbewaarders, gemeentelijke archeologische monumentenzorg na de invoering van het 
verdrag van Valletta (Malta), eerste druk, VNG Uitgeverij, z.pl., 2002. 
 
F. de Roode, Vanuit een inzichtelijk verleden, het archeologisch beleid van de provincie Gelderland, eerste druk, 
HPC bv, Arnhem, 2003. 
 
J. Bosch, Het verleden in de toekomst. De consequenties voor het Zutphens archeologisch beleid na invoering 
van het Verdrag van Velletta (Malta). Stagerapport Gemeente Zutphen/Hogeschool Larenstein Velp, 2004 
 
www erfgoedinspectie.nl: website van de Rijksinspectie voor de Archeologie 
 
www.archis.nl: website van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 
 
www.gelderland.nl: website van de provincie Gelderland 
 
www.minocw.nl: website van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
www.sna.nl/malta/29259-a.pdf : laatste wetsvoorstel (wet op de Archeologie, herziening Monumentenwet 1988) 
dat inmiddels door de Eerste Kamer (dec.2006) is bekrachtigd. 
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Bijlage 1 
 
Het verdrag van Valletta (Malta) en de archeologiewet (Herziening 
Monumentenwet 1988 (2007) 
 
Slechts 1% van de archeologische monumenten is goed zichtbaar in het landschap. De meeste monumenten, zo'n 
99%, bevinden zich voor het oog verborgen in de bodem. In de loop der tijd zijn bij nieuwbouw, wegaanleg, 
ontgrondingen, egalisatie en diepploegen veel vindplaatsen verdwenen. Met name de laatste vijftig jaar 
verdwijnt het verleden in een steeds sneller tempo. Archeologische resten vormen de belangrijkste kennis over 
het grootste deel van het verleden. Omdat het bodemarchief een onvervangbaar gezamenlijk goed is, zijn we met 
zijn allen verantwoordelijk voor het behoud ervan. Zo wordt voorkomen dat Nederland in toenemende mate een 
landschap zonder verleden wordt. De overheid stelt met de Monumentenwet en planologische bescherming delen 
van het bodemarchief veilig voor de toekomst. 
(Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek) 
 
 
1.1 Verdrag van Valletta (Malta) 
Het Europese Verdrag van Malta, ook wel het Verdrag van Valletta genoemd, heeft als doel het cultureel 
erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. Het gaat bijvoorbeeld om grafvelden, 
gebruiksvoorwerpen en resten van woningen. Niet altijd weten archeologen precies waar dit soort erfgoed zich 
in de bodem bevindt. Ook worden archeologen vaak laat bij de ontwikkeling van plannen betrokken. Hierdoor 
wordt de aanwezigheid van archeologische waarden vaak pas ontdekt als projecten, zoals de aanleg van wegen 
of stadsvernieuwing, al in volle gang zijn. 
Op 16 april 1992 werd de verdragstekst door de leden van de Europese ministerraad in Valletta ondertekend. 
Daarmee is het verdrag de opvolger van een eerder Europees verdrag uit 1969 waarin vooral de bescherming 
van archeologische monumenten werd geregeld. Uitgangspunt van het nieuwe verdrag is dat het archeologische 
erfgoed al voordat het tot monument is verklaard, bescherming nodig heeft en krijgt. 
(Stichting voor de Nederlandse archeologie) 
 
1.2 Herziening van de Monumentenwet 1988 
In april 2000 heeft staatssecretaris Van der Ploeg een notitie naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin legt hij uit 
hoe het Verdrag van Valletta ingevoerd moet worden in de Nederlandse situatie. Uiteindelijk zal dit moeten 
leiden tot een nieuwe archeologiewet. Deze wet zal een onderdeel gaan vormen van de huidige Monumentenwet. 
De invoering van het verdrag bleek lastig. Met name het inpassen van de wet binnen de Ruimtelijke Ordening 
was een ingewikkeld proces. 
Verschillende elementen van de huidige voorstellen worden overigens de laatste jaren al wel in de praktijk 
gebracht. Een aantal overheidsinstanties werken inmiddels volgens het Malta-verdrag. Een goed voorbeeld 
hiervan is de aanleg van de Betuweroute. Bij dit project is de archeologie al vroeg meegenomen in de 
ontwerpfase. 
 
De vertaling van de uitgangspunten van het Europese verdrag naar de Nederlandse situatie kan worden 
samengevat in zes punten: 
 
1.2.1 Het streven naar behoud en bescherming van archeologische waarden 
Bescherming van archeologische waarden in de bodem zelf staat voorop en is in principe te prefereren boven 
opgraven en onderzoeken. Waar mogelijk moet worden gezocht naar bouwlocaties waar geen archeologisch 
archief in de bodem aanwezig is. Ook kunnen aanpassingen gedaan worden in het ontwerp zodat de archeologie 
zo weinig mogelijk wordt geschaad. 
 
1.2.2 Het versterken van de relatie tussen archeologie en ruimtelijke ordening  
De bestaande regels van rijk, provincie en gemeente voor het betrekken van archeologische waarden bij de 
planontwikkeling worden aangescherpt. 
De provincies krijgen de taak om archeologiegevoelige attentiegebieden aan te wijzen. Alle provincies 
beschikken inmiddels over een CWK4 en een AMK5, die als basis kunnen gaan dienen voor het toekomstige 
aanwijzingsbeleid en die naar verwachting verder worden verfijnd. 

                                                           
4 Cultuurhistorische Waardenkaart 
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Gemeenten zullen de archeologie moeten verwerken binnen de vergunningverlening. Daarnaast kunnen de 
gemeenten binnen de bebouwde kom ook zelf attentiegebieden aanwijzen. Dit houdt in dat gemeenten beleid 
zullen moeten ontwikkelen om deze archeologiegevoelige gebieden in alle ruimtelijke plannen op te nemen en 
waar mogelijk te beschermen. Er zal een goede afstemming moeten komen tussen de sectoren cultuur, milieu en 
ruimtelijke ordening. Van initiatiefnemers tot ruimtelijke ontwikkelingen zal worden verlangd dat zij vroegtijdig 
aangeven hoe met eventuele archeologische waarden bij bodemverstorende ingrepen zal worden omgegaan. 
 
1.2.3 Verantwoordelijkheden met betrekking tot archeologie naar gemeentelijk niveau 
In Nederland worden de meeste beslissingen over de ruimtelijke inrichting op gemeentelijk niveau genomen. Om 
deze reden komen de verantwoordelijkheden ten aanzien van het archeologisch erfgoed voor een groot deel bij 
de gemeenten te liggen. 
Een van de belangrijkste verschillen tussen het oude en het nieuwe stelsel is dat de gemeenten zorg moeten 
dragen voor het behoud van het eigen archeologisch erfgoed. De gemeente zal bij vrijwel alle bodemingrepen het 
behoud van archeologische waarden moeten afwegen tegen andere maatschappelijke belangen. De archeologie 
moet voortaan serieus meegewogen worden bij bestemmingsplanwijzigingen. 
 
1.2.4 Het veroorzakerprincipe 
De kosten van archeologische werkzaamheden zijn voor rekening van de persoon of instantie die de 
bodemverstorende activiteit onderneemt. Deze wordt in de meeste gevallen gezien als de veroorzaker van de 
schade aan het bodemarchief. De gemeente dient hierop toe te zien via de vergunningverlening. Vanuit de VNG6 
en andere departementen is aangedrongen op een goede aansluiting bij bestaande vergunningen, zoals 
bijvoorbeeld de bouw- en sloopvergunning en de ontgrondingsvergunning. 
De gemeente kan echter ook in veel gevallen de initiatiefnemer zijn. In alle gevallen is het belangrijk dat de 
eventueel aanwezige archeologische meegenomen worden in de voorgenomen ontwikkelingen. 
Aan de hoogte van de archeologiekosten is in de huidige voorstellen nog geen limiet gesteld. De mogelijkheid 
van een voorziening om eventuele excessieve kosten te dekken wordt nog onderzocht. In een aantal gevallen zijn 
de gemeenten verplicht om een bijdrage in de kosten te leveren. Deze bijdrage zal meestal gelden voor de 
kleinere particulier, die redelijkerwijs niet geheel de archeologische kosten op zich kan nemen.  
 
1.2.5 Liberalisering opgravingsvergunning 
Door de invoering van het veroorzakersprincipe moet het mogelijk zijn voor initiatiefnemers, die dan de 
opdrachtgever zijn van een archeologisch vooronderzoek, om zelf een archeologische uitvoerder te kiezen met 
de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Behalve de reeds bestaande instanties kunnen nu ook particuliere 
bedrijven alle vormen van archeologische werkzaamheden gaan uitvoeren. Iedereen die archeologische 
werkzaamheden uitvoert moet voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, vastgelegd in de KNA 3.1. 
 
1.2.6 Verbeteren van de informatievoorziening 
Het meewegen van archeologische waarden bij ruimtelijke ingrepen is afhankelijk van de juiste en meest actuele 
informatie. Kenmerk van het bodemarchief is dat nog niet alles bekend is en dat onderzoek voor nieuwe 
inzichten kan zorgen. De resultaten van onderzoek moeten daarom voor iedereen toegankelijk zijn. 
In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving zal een informatieplicht voor overheden en uitvoerende 
instanties ingevoerd worden.. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt een verbeterde koppeling naar de 
landelijke databank ARCHIS7 en de provinciale archeologische monumentenkaarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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Bijlage 2 
 
Beleidstaken van het rijk en de provincie 
 
2.1 Het rijk 
De belangrijkste uitvoerder van het rijksbeleid is de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek  
(ROB). Naast de reeds bestaande taken, zoals de bescherming van archeologische monumenten en het beheer 
van het nationaal archeologisch kennisbestand ARCHIS, wil de ROB zich meer gaan richten op de functie als 
kennis- en adviescentrum.  
Ten aanzien van de informatievoorziening zal de komende tijd veel gekeken worden naar de verbetering van de 
informatiestroom tussen de verschillende overheden. Het is belangrijk dat er een betere koppeling komt tussen 
de gemeentelijke en provinciale archeologische informatiebronnen en ARCHIS. Ook speelt de ROB een 
belangrijke rol bij de besluitvorming rond de archeologische inbreng bij grote MER8-plichtige projecten en 
rijksprojecten. Ook moet er een nauwe afstemming komen tussen het gemeentelijk en het landelijk beleid.  
Naast de ROB krijgen de gemeenten en bedrijven te maken met de Erfgoed Inspectie. De Erfgoedinspectie zal 
gaan toezien op de uitvoering van de archeologische werkzaamheden en de naleving van de toepassing van de 
landelijke kwaliteitsnormen. 
 
2.2 De provincie Gelderland 
Binnen de nieuwe archeologische wetgeving krijgt de provincies er een aantal verantwoordelijkheden en taken 
bij. In de navolgende paragrafen wordt beschreven wat deze verantwoordelijkheden en taken zijn en hoe dit 
geïnterpreteerd wordt door de provincie Gelderland. Tevens worden de consequenties aangegeven voor de 
Gelderse gemeenten en dan met name de gemeente Zutphen.     
 
2.2.1 Huidig beleid provincie Gelderland 
De provincie Gelderland zet zich al enige jaren in voor de archeologie. Sinds 1997 is er een actief archeologisch 
beleid conform ‘Malta’. Archeologische waarden worden zo goed mogelijk afgewogen bij het opstellen van 
ruimtelijke plannen. De provincie toetst gemeentelijke bestemmingsplannen op archeologie en kan via het 
streekplan aansturen op een archeologisch vooronderzoek. De provincie vraagt bij elk bestemmingsplan om een 
archeologieparagraaf, een aanduiding op de plankaart met voorschriften, waarin de archeologische waarden 
worden vermeld en staat beschreven hoe de gemeente met die waarden om zal gaan. De gemeente zal de 
komende jaren alle bestemmingsplannen gaan vernieuwen. De gemeentelijke archeologische waardenkaart zal 
de bron vormen van deze operatie. Ook heeft de provincie archeologisch onderzoek financieel ondersteund door 
middel van het Monumentenfonds. 
 
2.2.2 De toekomstige taken van de provincie 
Het nieuwe archeologiebestel legt een aantal extra taken op voor de provincie op het gebied van beleid en de 
operationalisering daarvan, namelijk: 
 Inpassing archeologie binnen de ruimtelijke ordening 
 Het aanwijzen van archeologische attentiegebieden 
 Zorgen voor de juiste opslag van bodemvondsten 
 Termijn aangeven waarbinnen gemeentelijke bestemmingsplannen archeologievriendelijk moeten zijn 

gemaakt 
 
Inpassing archeologie binnen de ruimtelijke ordening 
Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument om archeologie een juiste plaats te geven binnen de 
ruimtelijke ordening. Op dit moment controleert de provincie alle bestemmingsplanwijzigingen op een 
cultuurhistorische en archeologische paragraaf.  Het is de bedoeling dat de provincie in het voortraject van 
bestemmingsplanwijzigingen (door gemeenten) al meekijkt en waar nodig advies en begeleiding geeft. 
 
Het aanwijzen van archeologische attentiegebieden 
De nieuwe wet opteert voor het aanwijzen van archeologische attentiegebieden door de provincies. Dit zijn 
gebieden die archeologisch waardevol of naar verwachting archeologisch waardevol zijn. De gemeenten zullen 
hun bestemmingsplannen in de desbetreffende aangewezen attentiegebieden moeten aanpassen.  
De provincie Gelderland gaat niet specifiek attentiegebieden aanwijzen. Dit om het risico van planschade te 
voorkomen. De provincie wil de cultuurhistorie (waar archeologie onderdeel van uitmaakt) gaan verankeren in 
het beleid. Er moet een cultuurhistorische waardenkaart (CWK) komen die een onderdeel gaat vormen binnen 
                                                           
8 Milieu Effect Rapportage 
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het nieuwe streekplan. Attentiegebieden worden indien mogelijk verwoord in het nieuwe streekplan. Van het 
streekplan kunnen de Gelderse gemeenten gebruik maken om hun beleid aan te ijken of om zelf een 
gemeentelijke CWK op te stellen. De provincie Gelderland stimuleert het maken van gemeentelijke CWK’s, 
eventueel met een financiële compensatie. 
 
2.2.3 Opslag van bodemvondsten 
Na de invoering van de nieuwe wet worden in eerste instantie de verantwoordelijkheden voor de depots bij de 
provincies neergelegd. De mogelijkheid moet wel geboden blijven voor gemeenten om hun eigen depot te 
hebben en te behouden, mits de collectie bodemvondsten dit rechtvaardigt. Hierdoor blijven de gemeenten met 
een eigen depot eigenaar van hun vondsten en documentatie. De provincies mogen straks bepalen welke 
gemeentelijke depots behouden mogen blijven. Op dit moment hebben de gemeenten met een omvangrijk 
bodemarchief een eigen archeologische dienst en een gemeentelijk depot (waaronder Zutphen). De provincie 
Gelderland stimuleert die gemeenten om hun depots te behouden, waarvan is gebleken dat ze voldoen aan de 
KNA-eisen. Met de overige Gelderse gemeenten wil de provincie gezamenlijk naar een oplossing toe voor het 
depotprobleem. Gelderland heeft op voorhand een drietal scenario’s opgesteld: 
 De opslag van bodemvondsten blijft in het Gelders depot in Nijmegen. 
 Er komt een centraal depot in combinatie met een aantal regionale informatiecentra 
 Er komen drie regionale depots inclusief informatiecentra in de provincie Gelderland. 

 
Een belangrijke consequentie voor de gemeente Zutphen bij de eerste twee scenario’s is dat ze geen 
eigenaar meer is van de vondsten die opgegraven zijn binnen haar eigen gemeentegrenzen. Dit zou 
betekenen dat de gemeentelijke investeringen ten behoeve van opgravingen geen rendement meer hebben. 
Bovendien zijn de vondsten en documentatie niet meer direct raadpleegbaar, wat gezien de praktijk zeer 
wenselijk is.   
De provincie wil eventueel financiële regelingen treffen met de gemeenten ten aanzien van het depotprobleem, 
mits de betrokken gemeenten bereid zijn om een aantal taken op zich te nemen ten aanzien van beheer van het 
regionaal depot en het verstrekken van archeologische informatie (zie verder paragraaf 3.4). 
 
 
2.2.4 Termijn waar binnen bestemmingsplannen archeologievriendelijk moeten zijn 
De nieuwe wet stelt de provincies in staat om gemeenten te verplichten hun bestemmingsplannen binnen een 
bepaalde termijn archeologievriendelijk te hebben. 
Bij de provincie Gelderland heeft het binnen een bepaalde termijn ‘archeologievriendelijk’ krijgen van de 
gemeentelijke bestemmingsplannen niet de hoogste prioriteit. Het is belangrijker dat de Gelderse gemeenten een 
goed en helder archeologiebeleid gaan formuleren. De provincie wil actief meedenken met gemeenten om het 
beleid volgens de nieuwe wet te formuleren. 
Het inbrengen van het archeologisch belang wordt beperkt tot alleen de nieuw op te stellen of aan herziening toe 
zijnde bestemmingsplannen.  
Gemeenten die een opgravingbevoegdheid hebben en waarvan de provincie merkt dat ze in de geest van Malta 
werken, zullen niet veel verschil gaan merken bij de invoering van de nieuwe wet en de controlerende taak van 
de provincie. 
De gemeente Zutphen zal de komende jaren alle bestemmingsplannen gaan vernieuwen / actualiseren. De 
gemeentelijke archeologische waardenkaart zal de bron vormen van deze operatie. 
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Bijlage 3 
 
3 Geschiktheidseisen Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)  
 
In 2001 is door staatssecretaris Van der Ploeg het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK, nu 
SIKB) ingesteld. Dit college heeft de taak gedurende de looptijd van het interim-beleid vergunninghouders 
te adviseren over bedrijven en instellingen die werkzaamheden willen verrichten in het kader van de 
AMZ9. Met behulp van criteria die gebaseerd zijn op de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie heeft 
het college geschiktheidseisen geformuleerd.  
De geformuleerde eisen zijn van toepassing op alle bedrijven en instellingen (gemeenten, universiteiten) die in 
het kader van de AMZ, onder verantwoordelijkheid van een vergunninghouder, werkzaamheden verrichten die 
vermeld zijn in de KNA. De huidige (2007) geldende versie is de KNA 3.1.  
Bedrijven en instellingen dienen aan te tonen dat zij in staat zijn de KNA toe te passen. Vooraf dient aangegeven 
te worden binnen welke hoofdprocessen uit de KNA de organisatie werkzaamheden wil gaan uitvoeren. Uit de 
aan te leveren stukken moet het college kunnen vaststellen: 
 Dat de organisatie over voldoende ervaring en expertise beschikt; 
 Hoe de kwaliteitsbewaking van organisatie en personeel is vastgelegd; 
 Hoe met controles en verificaties wordt omgegaan; 
 Welke kwaliteitsregistraties binnen de organisatie bestaan; 
 Hoe men omgaat met documentbeheer, huur van materiaal en personeel, opleveringen en onderhoud eigen 

materiaal. 
 
3.1 Minimum geschiktheidseisen 
 
Algemene minimum eisen op het gebied van organisatie en personeel 
De archeologisch uitvoerende (opgravingsbevoegde) organisatie heeft tenminste een senior archeoloog10 of, 
afhankelijk van de werkzaamheden, een senior specialist in vaste dienst. De werkzaamheden verschillen per 
instelling/bedrijf. Voor de processen: inventariserend veldonderzoek, archeologische begeleiding, opgraven en 
beschermen, moet een organisatie minstens twee personen in vaste dienst hebben. Een senior archeoloog en een 
archeologisch deskundig medewerker11. Aan deze minimum eis voldoet de gemeente Zutphen. Onze gemeente 
heeft sinds 1999 een eigen opgravingsbevoegdheid. 
Voor beleids- en advieswerk in het kader van de archeologische monumentenzorg (AMZ) moet een organisatie 
minstens een senior ‘advies’ archeoloog in dienst hebben. Gemeentes worden geacht een dergelijke deskundige 
in dienst te hebben of in voorkomende gevallen in te huren (vooral bij kleinere gemeentelijke organisaties). De 
gemeentelijk archeoloog voldoet aan deze criteria maar kan in de huidige formatie niet zowel al het advieswerk, 
de RO-taken, PVE’s, PVA’s en de algemene directievoering over eigen onderzoek en uitbesteed onderzoek 
combineren met de uitvoering van veldwerk en uitwerking. Hiervoor zal een veldarcheoloog aangetrokken 
moeten worden. Op dit moment (sinds 1998) werkt de gemeente met veldarcheologen die op detacheringsbasis 
werken, betaald uit de projecten (zie paragraaf 2.8). Bovendien stelt de wet dat er een scheiding moet zijn in de 
adviserende rol en uitvoerende rol van de gemeente. Op dit moment is dat in Zutphen in één persoon verenigd. 
Met de uitbreiding van het gemeentelijk grondgebied (de nieuwe gemeente Zutphen), de samenwerking met de 
gemeente Doesburg én nieuwe de wettelijke taken op het gebied van de archeologische monumentenzorg in de 
ruimtelijke ordening is het beleids- en advieswerk enorm toegenomen. Beide taken kunnen dus niet langer 
verenigd worden in één persoon met slechts 1 fte. Scheiding van taken kan slechts wanneer de gemeente een 
veldarcheoloog in vaste dienst neemt (zie paragraaf 2.8). Dit zal niet op alle momenten afdoende zijn om de 
wettelijke taken uit te voeren, zeker gelet op de werkzaamheden die de samenwerking met Doesburg met zich 
mee brengen. Incidenteel zal er extra capaciteit ingehuurd moeten worden om aan alle beleidstaken te kunnen 
voldoen. Dit geldt ook in het geval dat er door bijvoorbeeld langdurige ziekte vervanging moet zijn. 
De wet en de KNA stelt borging van vervanging als eis.  
 
Beleid en uitvoering worden duidelijke gescheiden in zowel organisatorische als personele zin. 

                                                           
9 Archeologische monumentenzorg 
10 Voor de minimum gestelde eisen m.b.t. een senior archeoloog zie bijlage 1 
11 Voor de minimum eisen m.b.t. een archeologisch deskundig medewerker zie bijlage 1 
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Conform de minimumeisen, zoals gesteld in de KNA en de wet, moet zowel op beleidsniveau als op 
uitvoeringsniveau een seniorarcheoloog beschikbaar zijn.  Bij onderbezetting wordt tijdelijk extra 
capaciteit ingehuurd.  
 
3.2 Borgingsplan KNA 
 
In het borgingsplan moeten de volgende onderdelen terug komen:  
 
Organisatie en personeel 
Het gaat om een vertaling van de functies zoals benoemd in het bedrijf naar de functies benoemd in de KNA. Er 
moet per functie aangegeven worden welke functionaris wat mag controleren en mag aftekenen. 
 
Kwalificatie en opleiding 
Dit zal gecontroleerd worden aan hand van de door het CvAK gestelde eis aan senior archeoloog. De overige 
functies zullen ter zijner tijd bekeken worden door het beroepsregister. Er dient een lijst met namen van personen 
en hun functie in het kader van de AMZ te worden aangeleverd. 
Aangegeven dient te worden over welke kennis van archeologische periodes de organisatie beschikt of kan 
beschikken. 
 
Controleplan 
Het controleplan omvat alle controles die in de KNA zijn voorgeschreven. Het kunnen zowel visuele als 
instrumentale controles zijn. In het controleplan kunnen de uit te voeren controles opgesteld worden aan de hand 
van de KNA opgenomen processtappen. 
Voor elke opgenomen controle dient het volgende te worden aangegeven: 
 Wie verantwoordelijk is en wie ze uitvoert; 
 Welke methode wordt toegepast; 
 Welke frequentie, tijdstippen of plaatsen gelden; 
 Welke acceptatiecriteria toegepast worden; 
 Wijze van registratie; 
 Welke maatregelen bij afwijkingen worden genomen, met eventuele verwijzingen naar de geldende 

procedures. 
 
Kwaliteitsregistraties 
In het borgingsplan KNA moet worden aangegeven hoe en waar de registratie van de kwaliteitsgegevens 
plaatsvindt en hoe deze toegankelijk zijn. 
In het borgingsplan moet worden aangegeven of hoe de organisatie controleert of ze het controleplan juist en 
effectief toepast. 
 
 
3.3 Consequenties voor de gemeente Zutphen 
 
De sectie archeologie voldoet op dit moment aan de minimumeisen, die door de KNA gesteld zijn. Ze beschikt 
alleen nog niet over een borgingsplan en het depot van bodemvondsten is nog niet KNA-proof. Het borgingsplan 
wordt wel verplicht gesteld door CvAK, het zal dus nog opgesteld moeten worden. Dit zal enige tijd en financiën 
vergen. Verder heeft de normering van de uitvoering van het veldwerk grote consequenties voor de duur van 
veldwerk. Door de verplichte evaluaties en controles door senior en/of medior archeologen bij alle 
veldhandelingen en de uitgebreide veldadministratie vergt het veldwerk meer tijd dan tot nu toe gebruikelijk 
was. Bovendien moet tijdens het veldwerk altijd een medior- of senior archeoloog aanwezig zijn. 
Dit alles pleit nog eens voor een scheiding van de taken van de advies- en beleidsarcheoloog en die van de 
veldarcheoloog (zie paragraaf 2.8). Beide archeologen kunnen elkaar vervangen in geval van ziekte, vakantie of 
andere oorzaken van afwezigheid, iets wat de KNA vereist en wat in de gemeentelijke organisatie algemeen 
nagestreefd moet worden.    
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