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Onderwerp:  Vaststellen beleidskader archeologie  

 

Gevraagd besluit: 
Het beleidskader Archeologie 2017 Gemeente Den Helder, als onderdeel van het beleidskader ‘Cultureel 
erfgoed; oog voor het verleden, visie op de toekomst’, vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

Het cultureel erfgoed is een belangrijke drager van de identiteit van Den Helder. Het is daarom relevant het te 

beschermen en levend te houden. Archeologie vormt een onderdeel van het cultureel erfgoed. Uit de diverse 

perioden van de geschiedenis zijn sporen te vinden van menselijke activiteiten in het verleden, zowel in de 

bodem als onder water.  
Als onderdeel van het beleidskader ‘Cultureel erfgoed; oog voor het verleden, visie op de toekomst’ is het 
beleidskader Archeologie opgesteld. Het beleidskader Archeologie vervangt het archeologiebeleid dat was 
vastgesteld in het beleidskader ‘Cultuurhistorische waarden Den Helder’ uit 2003.  
Het nieuwe beleidskader geeft een overzicht  van de bekende archeologische waarden en van de te verwachtte 
archeologische waarden. Deze zijn weergegeven in de archeologische waarden- en verwachtingskaart. 
Gebaseerd op deze informatie is een beleidsadvieskaart opgesteld die voor elke locatie binnen de gemeente 
aangeeft hoe zorgvuldig met de archeologie omgegaan moet worden bij ruimtelijke ingrepen.  

 

Inleiding 
Archeologie vertelt ons veel over de bewonersgeschiedenis en over het landgebruik in het verleden. Op die 
manier vormt het een waardevolle bijdrage aan de identiteit van een gebied. Het vertelt het verhaal van een 
bepaalde omgeving op een tastbare manier.  
Het beleidskader Archeologie is opgesteld als onderdeel van het beleidskader ‘Cultureel Erfgoed; oog voor het 
verleden, visie op de toekomst’, dat is vastgesteld door de gemeente Den Helder. Het speelt in op de actuele 
stand van zaken zoals de intreding van de Erfgoedwet in 2016. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de 
implementatie van de Omgevingswet. 
 
In het beleidskader Archeologie worden de nieuwe inzichten in de Helderse archeologie gepresenteerd. 
Gebaseerd op de nieuwe inzichten, bevat het een geactualiseerde archeologiebeleid. 
De nieuwe inzichten binnen de Helderse archeologie zijn gebaseerd op kenniswinst door archeologisch 
onderzoek in de periode 2002-2017. Speciale aandacht is er voor militair erfgoed en voor  archeologie van de 
waterbodems, namelijk de maritieme archeologie. Binnen deze archeologieterreinen heeft de gemeente Den 
Helder namelijk een bijzondere kwaliteit te bieden. Naast kenniswinst is bij de actualisatie rekening gehouden 
met de veranderingen in beleid voor het Rijk, de provincie en gemeente.  
 
Binnen de actualisatie van het beleid is voor het hele grondgebied van de gemeente een archeologische 
waarden- en verwachtingenkaart gemaakt. Binnen de gemeente Den Helder zijn de volgende categorieën te 
onderscheiden: hoge archeologische waarde, archeologische waarde, hoge archeologische verwachting, 
archeologische verwachting en archeologievrij. Gebaseerd op deze waarden en verwachtingen is een 
beleidskaart gemaakt.  Hierin staat per gebied aangegeven welke maatregelen getroffen moeten worden bij 
ruimtelijke ingrepen. Bij de archeologievrije gebieden betekent dit dat er helemaal geen archeologisch 
onderzoek plaats hoeft te vinden bij bodemingrepen. Door het toevoegen van de waarden- en 
verwachtingenkaart wordt beter inzichtelijk waar het beleid op gebaseerd is.  
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Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het beleidskader Archeologie heeft als doel te zorgen voor een efficiënte en zorgvuldige omgang met 
archeologie binnen de gemeente Den Helder. Door beter inzichtelijk te maken waarop het beleid gebaseerd is, 
wordt bewustwording gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat er meer draagvlak is, wat een positieve invloed kan 
hebben op het erfgoed en de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Den Helder.  

 

Kader 
Beleidsnota ’Cultuurhistorische Waarden Den Helder’, juli 2003.Dit vormt het kader voor het beleid dat tot op 
heden gehanteerd wordt.   
Erfgoedwet 2016. Dit is op nationaal niveau het wettelijk kader op het terrein van cultureel erfgoed, waar 
archeologie onder valt.   

Beleidskader cultureel erfgoed ‘Oog voor het verleden, visie op de toekomst’ 2017. Dit kader vormt de basis van 

het gemeentelijk beleid op het gebied van cultureel erfgoed. Het beleidskader Archeologie maakt hier onderdeel 

van uit.  

 

Argumenten 

- Het beleidskader geeft inzicht in de Helderse archeologie. Belangrijk onderdeel van het beleidskader vormt de 

actualisatie van het beleid ten aanzien van het beleidskader uit 2003.  Deze actualisatie is gebaseerd op 

kenniswinst in de periode sinds de vaststelling van het vorige beleidskader en vormt de basis voor de actuele 

waarden- en verwachtingskaarten die in dit kader zijn opgenomen. Daarnaast gaat het beleidskader in op de 

uitgangspunten van het beleid en de uitvoering ervan.  

 

- Het beleidskader heeft voor het hele grondgebied van de gemeente Den Helder een beleidskaart. Dit geeft de 

mogelijkheid om ruimtelijke plannen efficiënt en consequent te toetsen. Dit zorgt voor duidelijkheid en voor 

zorgvuldig behoud van het archeologisch erfgoed binnen de gemeente. De beleidskaart is gebaseerd op de 

archeologische waarden en -verwachtingen die ook voor de gehele gemeente in kaart gebracht zijn. De 

combinatie van kaarten maakt inzichtelijk waarop het beleid gebaseerd is.  

 

- In 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Het nieuwe beleidskader archeologie sluit aan bij deze nieuwe 

wet en de actuele thema’s die hierin beschreven worden. Zo is er binnen Den Helder aandacht gekomen voor 
het thema ’maritieme archeologie’, een veld waarin Den Helder een unieke kwaliteit te bieden heeft.  

 

- In de gemeente Den Helder zijn, in de aanloop naar de Omgevingswet,  de beleidskaders toerisme, cultuur en 

cultureel erfgoed op integrale wijze vernieuwd  en afgestemd op elkaar. De actualisatie van het 

archeologiebeleid maakt onderdeel uit van deze vernieuwde beleidskaders.  

 

- Met de toevoeging van de archeologische waarden- en verwachtingskaart voldoet het beleidskader aan de 

wettelijke eisen die gesteld  worden aan het gemeentelijk archeologiebeleid wanneer de Omgevingswet van 

kracht gaat. Op deze manier vormt het een toekomstbestendig beleidskader.  
 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 
Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Het vormt onderdeel van het al vastgestelde 
beleidskader ‘Cultureel erfgoed; oog voor het verleden, visie op de toekomst’.   
 

Bij het opstellen van het beleidskader cultureel erfgoed is een bijeenkomst georganiseerd voor alle partijen die 

betrokken zijn bij het erfgoed van Den Helder. Hierin is gebleken dat er binnen de gemeente Den Helder veel 

aandacht is voor de lokale geschiedenis. Archeologie is hier een belangrijk onderdeel in doordat het de 

geschiedenis tastbaar maakt en daarmee het op krachtige wijze het verhaal vertelt.   

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing 

 

Financiële consequenties 

Geen 

 

Communicatie 

Na het vaststellen van het beleidskader zal het gepubliceerd worden op de gemeentepagina en op de 

overheidspagina.  

 

Realisatie 

Na het vaststellen van het  beleidskader, zal deze meerjarig het uitgangspunt vormen voor beleidsvorming en 

toetsing op het gebied van archeologie.  
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Den Helder, 11 februari 2019. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


