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Geacht College,

Hierbij doe ik u het ontwerpbesluit toekomen inzake de aanvraag om vergunning van
1 maart 2021 door de gemeente Aa en Hunze voor het legaliseren van
grondwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een betonnen fietspad en in
het kader daarvan alsnog uitvoeren van archeologisch onderzoek op het perceel met
de kadastrale aanduiding: Anloo K-1887 (monumentnummer 522161/Locatie
Strubbe- en Kniphorstbos) te Anloo in uw gemeente.

Ik verzoek u op grond van artikel 14a Monumentenwet 1988 dit ontwerpbesluit, met
de daarop betrekking hebbende stukken, ter inzage te leggen, hiervan kennis te
geven in één of meer dag- of huisbladen en het ontwerp aan belanghebbenden te
doen toekomen, conform het bepaalde in de artikelen 3:11 en verder van de
Algemene wet bestuursrecht.
Op grond van het overgangsrecht, artikel 9.1. van de Erfgoedwet, blijven de
artikelen 11, 14a van de Monumentenwet 1988 van toepassing.
Tevens verzoek ik u mij zo spoedig mogelijk na afloop van de termijn van
terinzagelegging de ingebrachte zienswijzen te doen toekomen. Ook indien geen
zienswijzen zijn ingebracht verzoek ik u mij daarvan na afloop van bovengenoemde
termijn mededeling te doen, in ieder geval uiterlijk twee weken voor de uiterste
datum, waarop ik op de aanvraag moet beslissen, te weten 1 september 2021.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven
namens deze,
hoofd regio Noord-Oost

M. Verschuur M.Phil

Bijlagen:
• ontwerpbesluit bij vergunningaanvraag
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vergunning archeologisch monument

ONTWERPBESLUIT
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven,

beschikkende krachtens de artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid, van de
Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
gezien de aanvraag van de gemeente Aa en Hunze van 1 maart 2021, op grond van
artikel 11 van de Monumentenwet 1988,
verleent u een vergunning voor de volgende werkzaamheden op het perceel met de
kadastrale aanduiding: Anloo K-1887 (monumentnummer 522161/Locatie Strubbeen Kniphorstbos) te Anloo, gemeente Aa en Hunze:

Het legaliseren van grondwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van
een betonnen fietspad en in het kader daarvan alsnog uitvoeren van
archeologisch onderzoek.
Op grond van het overgangsrecht, artikel 9.1. van de Erfgoedwet, blijft artikel 11
van de Monumentenwet 1988 van toepassing.

Aan deze vergunning worden de volgende voorwaarden verbonden:
a. de vergunningaanvrager geeft de voorwaarden waaronder de vergunning
wordt verleend tijdig (vóór aanvang van de werkzaamheden) door aan de
opdrachtnemer (zoals bijvoorbeeld een archeologisch bedrijf, aannemer of
loonbedrijf) die de werkzaamheden gaat uitvoeren;
b. afwijken van de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend door de
vergunningaanvrager of opdrachtnemer(s) is uitsluitend mogelijk na
schriftelijke toestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, i.c.
de heer RJ. Stöver;
c. de vergunning vervalt na 18 maanden, gerekend vanaf de datum van
deze beschikking; de voorgenomen (grond)werkzaamheden dienen
derhalve in deze periode te worden uitgevoerd;
d. het tracé van het fietspad wordt alsnog archeologisch onderzocht;
e. het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een daartoe
gecertificeerd archeologisch onderzoeksbureau;
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f.

g.

het archeologisch onderzoek vindt plaats op basis van het door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed goedgekeurde programma van
eisen (kenmerk 21300579 d.d. 7 juni 2021);
de aanvang van de onderzoekswerkzaamheden wordt tenminste 14 dagen
van tevoren schriftelijk gemeld aan de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, i.c. de heer RJ. Stöver.

Motivering
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt vergunningplichtige ingrepen
op archeologische rijksmonumenten op basis van een beoordelingskader.1

Melding
Op 26 januari 2021 ontving de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een melding
dat de gemeente Aa en Hunze een betonnen fietspad had aangelegd in het
archeologische rijksmonument Strubbe- en Kniphorstbos. Hiervoor was geen
vergunning aangevraagd bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW), terwijl dit wel een vergunningplichtige ingreep is. Het fietspad is dus
illegaal, dat wil zeggen zonder vergunning aangelegd. Op 7 februari 2021 is de
situatie door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geschouwd. Hierbij werden
de volgende zaken geconstateerd:

•
•
•

•

•

•

Het betonnen fietspad was op het moment van de schouw over de
volledige lengte voltooid.
De bermen aan weerszijden van het pad dienden op het moment van de
schouw nog te worden aangeheeld.
Het vrijgekomen materiaal, waaronder het schelpenpakket van het
eerdere schelpenfietspad is in een ril aan de overzijde van de zandweg
neergelegd. De ontgraving ten behoeve van het cunet had een diepte van
naar schatting 15-25 centimeter beneden maaiveld (opgave in de
vergunningaanvraag door de gemeente 8 centimeter). In hoeverre er is
geëgaliseerd om een vlakke ondergrond te verkrijgen, bijvoorbeeld door
plaatselijk dieper uit te graven dan wel hier en daar wat op te hogen,z was
op het moment van de schouw niet na te gaan.
Het betonnen fietspad is ongeveer 2 meter breed en ter plaatse van het
oorspronkelijke schelpenfietspad aangelegd. Onduidelijk is in hoeverre het
nieuwe betonnen fietspad breder is dan het eerdere schelpenfietspad.
De werkstrook was aanzienlijk breder. De totale breedte van de zone
waarbinnen grondwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, is circa 3.50
meter. Het betonnen fietspad is circa 2 meter breed. Aan de boszijde was
een 50 en 60 centimeter brede en circa 30 centimeter diepe uitgegraven
strook van het cunet te zien die was opgevuld. Aan de zijde van de
zandweg was ook een uitgegraven strook zichtbaar die hier een breedte
heeft van ongeveer 1 meter. De ingreep heeft derhalve een grotere
impact op de ondergrond dan het fietspad alleen. Feitelijk is de ontgraving
circa 75% groter dan de breedte van het eigenlijke fietspad. Dit is goed te
zien op foto's die kort na de aanleg en tijdens de schouw zijn gemaakt.
Het betonnen fietspad doorsnijdt het archeologische rijksmonument en
loopt direct langs hunebed D8, grafheuvels en andere archeologische

1 Beleidsnotitie Behandelen vergunningaanvragen archeologische monumenten, 2012. Zie:
https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/monumentenvergunning
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relicten. De archeologische verwachtingswaarde voor het tracé is dan ook
zeer hoog.
Het betonnen fietspad heeft door zijn ligging direct langs het hunebed en
grafheuvels impact op de beleefbaarheid van deze zichtbare resten uit het
verleden.

Motivatie gemeente
Bij de schouw door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op 7 februari 2021
waren twee ambtenaren van de gemeente Aa en Hunze aanwezig. De gemeente
gaf aan dat het fietspad is aangelegd omwille van duurzaamheid, veiligheid en
voordelen ten aanzien van het onderhoud. De aanleg van het betonnen fietspad is
weliswaar kostbaar, maar voor een periode van 40 jaar onderhoudsvrij. Het
draagt volgens de gemeente bovendien bij aan het comfort en de veiligheid in het
fietsverkeer in het Strubbe- en Kniphorstbos. Vermeld werd ook dat het fietspad
deel uit maakt van een uitgebreid netwerk van fietspaden in Drenthe. De
provincie Drenthe ondersteunt dit initiatief in financiële zin, zo ook dit fietspad.

De gemeente heeft bij de schouw aangegeven dat de procedure niet conform de
regels is verlopen. Men heeft, toen bleek dat er voor de aanleg van het fietspad
geen omgevingsvergunning nodig was, abusievelijk aangenomen dat ook de
archeologie afgehandeld was.
Overwegingen
Voor dit rijksmonument geldt een vrijstellingsgrens van 0 centimeter. Gelet op de
zeer hoge verwachtingswaarde voor de locatie is de kans groot dat archeologische
waarden zijn aangetast. Met name aan de boszijde kan verstoring van
archeologische resten hebben plaatsgevonden. In het gehele tracé zijn
archeologische resten zoals lithisch materiaal en aardewerk te verwachten.
Het betonnen fietspad vormt qua aanzicht een aantasting van het rijksmonument,
waar de overige verbindingswegen zand- of schelpenpaden zijn. De noodzaak van
de aanleg van het fietspad, in het kader van de realisatie van een betonnen
fietspadennetwerk in Drenthe of in het belang van de veiligheid en comfort, is niet
aangetoond. Het betonnen fietspad 'loopt dood' op schelpenpaden in de overige
delen van het Strubbe- en Kniphorstbos. De fietspaden (als schelpenpaden
uitgevoerd) in die delen van het monument zijn in eigendom bij Staatsbosbeheer.
Deze organisatie heeft aangegeven hier geen betonnen fietspaden aan te leggen,
omdat zij dit niet bij het landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het
Strubbe- en Kniphorstbos vindt passen. Het door de gemeente gerealiseerde
betonnen fietspad heeft of krijgt derhalve geen aansluiting op andere betonnen
fietspaden. Dit verkleint het door de gemeente aangegeven algemeen belang van
de aanleg, immers het comfort en de veiligheid beperken zich tot dit deel van de
fietsroute.
Bovenstaande is in beginsel voldoende om een vergunning voor de aanleg van het
fietspad te weigeren. In dat geval zou de gemeente zorg moeten dragen voor
herstel van de oude situatie, in dit geval het verwijderen van het betonnen
fietspad en aanleg van een nieuw schelpenpad. Deze werkzaamheden zouden
echter leiden tot verdere schade aan het bodemarchief, omdat ook de sloop- en
herstelwerkzaamheden met het nodige grondverzet gepaard gaan. Herstel van de
oude situatie is derhalve niet mogelijk. Immers, de aanwezige archeologische
resten zijn niet in situ behouden. Wel kan er nog archeologisch onderzoek
plaatsvinden om daar waar mogelijk aangesneden archeologische resten te
documenteren en veilig te stellen.
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Conclusie
Het betonnen fietspad is zonder vergunning van de minister van OCW aangelegd
in het archeologische rijksmonument. De ingreep is wel vergunningplichtig.
Herstel van de oude situatie is niet mogelijk zonder verdere schade aan het
bodemarchief. De investering gemoeid met het slopen van het betonpad, het
herstel van het schelpenpad en de archeologische begeleiding van alle
werkzaamheden, weegt naar mijn idee niet op tegen de aan het rijksmonument
aangebrachte schade. Dit is bepalend in mijn besluit de vergunning te verlenen,
maar daaraan de voorwaarde te verbinden dat er ter plaatse alsnog archeologisch
onderzoek moet plaatsvinden.

Daarnaast verzoek ik de gemeente maatregelen te nemen om te voorkomen dat
een dergelijke situatie zich nogmaals voordoet.
Een afschrift van deze beschikking zend ik aan:
•
burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;
•
gedeputeerde staten van de provincie Drenthe en
•
de erfgoedinspectie, sector Archeologie in Den Haag.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
hoofd regio Noord-Oost,

M. Verschuur M. Phil.
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