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Aanleiding
Toezegging RTG Ruimte I inzake voorstel aanleg verkeersremmende maatregelen Lintelo en Ijzerlo
en toezeggingen RTG Ruimte II inzake voorstel nota Cultureel erfgoed.

Inhoud mededeling
a. Voorstel aanleg verkeersremmende maatregelen Lintelo en IJzerlo.
Schriftelijke indicatie van de kosten fietsstrook belijning tot aan de Varsseveldsestraatweg.
Antwoord.
De kosten voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken op de Halteweg tussen de Schooldijk en
Varsseveldsestraatweg zijn geraamd op € 4.000,-.
De Halteweg zit niet in het Gelders fietsnetwerk. Dit houdt in dat deze route niet naar voren
komt als belangrijke fietsroute naar werkgebieden, scholen of recreatieve bestemmingen. Het
is van belang dat enkel de belangrijke fietsroutes met veel fietsverkeer uniform worden
ingericht met fietssuggestiestroken. Voor de belangrijkste fietsroutes is dit grotendeels al
gerealiseerd. Door de Halteweg tot aan de Varsseveldsestraatweg te voorzien van
fietssuggestiestroken, krijgt deze de uitstraling van een belangrijke fietsroute terwijl deze weg
daarvoor niet in aanmerking komt gezien de lage intensiteit fietsers. Wanneer hier wel
fietssuggestiestroken worden aangebracht kan dit precedent werking tot gevolg hebben.
Doordat de Halteweg niet in het Gelders fietsnetwerk is opgenomen en doordat de intensiteit
van het fietsverkeer laag is, is dit niet meegenomen in het plan “Verkeersremmende
maatregelen Lintelo”.
b. Voorstel vaststellen beleidsnota Cultureel erfgoed.
•

Is art. 3 van de Monumentenwet zoals omschreven op pag. 2 van de verordening ar. 9
paragraaf 2 van toepassing op gemeentelijke monumenten of rijksmonumenten? Dit
wordt uitgezocht.

Artikel 3 van de Monumentenwet 1988 heeft betrekking op de aanwijzing van rijksmonumenten.
In artikel 9 lid 2 van de Erfgoedverordening wordt aangegeven, dat de aanwijzing tot gemeentelijk
monument wordt geacht ingetrokken te zijn wanneer een pand/locatie tot rijksmonument wordt
aangewezen.

•

Waar leidt u uit af dat de bescherming van cultuurhistorische landschapselementen
door een kapverordening moet worden geregeld? Dit wordt nader uitgezocht en
omschreven.

Onder de Boswet vallen alleen beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are of, als het een
rijbeplanting betreft, uit meer dan 20 bomen bestaat. Verder valt alleen bos dat buiten de bebouwde
kom ligt onder de Boswet. De bestemmingsplannen bieden op dit moment onvoldoende bescherming
voor kleinschalige cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen in de vorm van houtopstanden.
De kapverordening biedt de mogelijkheid om dit in een keer gemeentebreed te regelen.
Met behulp van de kapverordening kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het vellen
van houtopstanden weigeren of onder voorschriften verlenen wanneer deze één of meerdere van de
volgende waarden vertegenwoordigen:
- natuur- en milieuwaarden;
- landschappelijke waarden;
- cultuurhistorische waarden;
- waarden van stads- en dorpsschoon;
- waarden voor recreatie en leefbaarheid;
- één of meerdere van de bovengenoemde waarden die de opstand in de toekomst kan
vertegenwoordigen.
•

Uitzoeken of binnen deze verordening nu wel binnen het bouwperceel archeologisch
onderzoek wordt gevraagd.

In deze verordening wordt, in die gevallen dat op grond van de onderstaande zonering en
maatvoering archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, ook binnen het bouwperceel archeologisch
onderzoek gevraagd.
Toelichting:
Op 16 februari 2010 is door de gemeenteraad de Cultuurhistorische Inventarisatie Aalten met de
archeologische maatregelenkaart vastgesteld. In de Erfgoedverordening is de maatvoering 1 op 1
overgenomen van het beleid zoals dat door de raad is vastgesteld, namelijk:
Archeologisch onderzoek is op grond van de gemeentelijke archeologische maatregelenkaart verplicht
wanneer de verstoring plaatsvindt:
•
•
•
•
•

in een gebied met lage archeologische verwachtingswaarde en het te verstoren gebied
groter is dan 5000 m2 èn dieper dan 50 cm;
in een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde en het te verstoren
gebied groter is dan 2500 m2 èn dieper dan 50 cm;
in een gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde en het te verstoren gebied
groter is dan 500 m2 èn dieper dan 40 cm;
in een dorpskern van 1850 en het te verstoren gebied groter is dan 100 m2 èn dieper dan
40 cm;
in een gebied of terrein van archeologische waarde, beschermd stads- en dorpsgezicht en
het te verstoren gebied dieper is dan 40 cm;

In het archeologiebeleid is geen uitzondering gemaakt voor bouwpercelen (in het buitengebied). Dit
zou ook niet in overeenstemming zijn met de Wet archeologische monumentenzorg. Mensen bouwden
door de eeuwen heen hun nieuwe onderkomen immers veelal op of naast de plek van het bestaande
onderkomen. Dit maakt het bouwperceel uit archeologisch oogpunt juist interessant.
In de nieuwe bestemmingsplannen, waaronder Kern De Heurne, Kern Barlo, Kern de Haart, LOG
Lintelo en Aalten Kern is de maatvoering al opgenomen in de gemeentelijke archeologische
maatregelenkaart en de verordening opgenomen. Langzaam maar zeker zal zo het door de raad
vastgestelde beleid in alle bestemmingsplannen verwerkt worden, waardoor deze ‘Malta proof’
worden.
Overigens is het zo dat het grootste deel van het buitengebied van onze gemeente een lage
archeologische verwachting kent. Dit betekent dat de verstoring groter moet zijn dan 5000 m2 voordat

een archeologisch onderzoek uitgevoerd hoeft te worden. Voor de gebieden met een middelhoge
verwachting geldt een grens van 2500 m2. De meeste ontwikkelingen blijven ver beneden deze
omvang. De lage (groen – 6051,2 ha) en middelhoge (geel – 1383,4 ha) gebieden beslaan samen
7434 ha van het totaal aantal ha 9671,80. De gemeentelijke maatregelenkaart wordt als bijlage
meegezonden.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
* De gemeentelijke maatregelenkaart.
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
---

