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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de voormalige gemeenten Maarssen, 
Loenen, Abcoude en Breukelen geldend verklaren voor de gemeente Stichtse Vecht voor zover deze 
betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht. 
 
 
Samenvatting 
 
De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de voormalige gemeenten Maarssen, 
Loenen, Abcoude en Breukelen is destijds door deze voormalige gemeenten vastgesteld. In het kader van 
de harmonisatie van regelgeving en beleid, moet de kaart nog voor de gemeente Stichtse Vecht geldend 
worden verklaard. 
 
 
 
 
Bijlagen 
• De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de voormalige gemeenten Maarssen, 

Loenen, Abcoude en Breukelen (stukken liggen voor u ter inzage). 
 
Noot. 
Bij de bijlage zitten ook de kaarten van de voormalige gemeente Abcoude. Deze horen formeel niet tot de 
archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Stichtse Vecht maar maken wel 
deel uit van het totale plan. Het weglaten van deze kaarten kan tot verwarring leiden daardat men kan 
veronderstellen dat er kaarten ontbreken omdat deze zijn doorgenummerd. 

Pagina 1 van 2 

mailto:Peter.bos@stichtsevecht.nl


Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

Pagina 2 van 2 

Harmonisatie 
Op 1 januari 2013 dient al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en 
Maarssen te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. 
Onderstaand treft u een voorstel aan om beleid op het gebied van archeologie te harmoniseren waardoor 
het huidige beleid onveranderd doorgezet kan worden. 
 
Het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals geformuleerd in het Plan van 
Aanpak Harmonisatie. 
 
Doel 
Continueren van het huidige beleid voor archeologie binnen de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Argumenten 
De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de voormalige gemeenten Maarssen, 
Loenen, Abcoude en Breukelen is in de vier voormalige gemeenten opgesteld en vastgesteld. In het kader 
van de harmonisatie is het nodig dat deze archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart opnieuw 
wordt vastgesteld. 
 
Het opstellen van deze archeologiekaart is nodig omdat de wettelijke taken en verantwoordelijkheden voor 
de Archeologische Monumenten Zorg (AMZ) in sterke mate bij de gemeenten zijn komen te liggen. 
Gemeenten laten daarom doorgaans een dergelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 
opstellen.  
 
Bij de afweging van alle bij een goede ruimtelijke ordening spelende belangen wordt ook het 
archeologisch erfgoed beoordeeld. In geval van verstoringen van de grond moet rekening worden 
gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden. In bestemmingsplannen dient de zorg voor 
archeologisch erfgoed te worden gewaarborgd. Na de vaststelling van de archeologische verwachtings- 
en beleidsadvieskaart door de voormalige gemeenten waren andere bronnen zoals de landelijke IKAW 
(Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarden) niet langer nodig, omdat er nu een meer gedetailleerde 
specifieke kaart was voor gemeenten. 
 
Het bijzondere van de samenwerking tussen de voormalige Vechtgemeenten is dat er nu een 
archeologische kaart is ontwikkeld voor dit gedeelte van de Vechtstreek en dat de beleidsadvieskaart voor 
alle vier toenmalige gemeenten dezelfde uitgangspunten hanteert. Hierdoor is het harmoniseren van de 
archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart dan ook meer een formele stap. Het is uiteraard 
wenselijk de beleidsuitgangspunten na één of twee jaar te evalueren. In het plan van aanpak voor het 
opstellen van de beleidsnota cultureel erfgoed wordt daar rekening mee gehouden. 
 
Kantekeningen 
Aangezien de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart nog maar kortgeleden is vastgesteld 
door de voormalige gemeenten Loenen, Breukelen en Maarssen is het nog niet mogelijk om tijdens deze 
formele harmonisatie de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart te evalueren en waar nodig 
aan te passen.  
Bij het opstellen van de beleidsnota cultureel erfgoed zal worden bekenen of de archeologische 
verwachtings- en beleidsadvieskaart aangepast moet worden. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris    Burgemeester 
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