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Betreft: beleid archeologie 

Geachte mevrouw Bruins, 

Op Drents niveau is, met als partners de Provincie, LTO Noord en de Drentse gemeenten (exclusief Emmen), op 
15 december 2011 een convenant getekend dat zich richt op de bescherming van archeologische waarden in 
relatie tot het landbouwkundig gebruik van grond. 

Op 24 februari en 10 april 2012 heeft er overleg plaatsgehad tussen LTO Noord en de gemeente Emmen. Tijdens 
dit overleg is gesproken over de achtergronden en de onderbouwing van de keuzes die de gemeente Emmen op 
het vlak van archeologiebeleid wil gaan maken. Voor LTO Noord speelde in de beoordeling van de eerste voor
stellen onder meer dat niet duidelijk was of en hoe drainage was vrijgesteld van vergunningplicht. Evenzo was er 
onduidelijkheid over het regime van grondgebruik in het gebied met een lage verwachtingswaarde en de mate 
waarin kennis over verstoring van grond (bijvoorbeeld ruilverkaveling) was verwerkt in archeologische 
verwachtingen en kaartbeelden. 
Bij het eerste van de twee overleg momenten heeft de Wethouder, de heer Sleeking, LTO Noord uitdrukkelijk 
gevraagd om een schriftelijk oordeel over het Emmense archeologiebeleid. Deze brief heeft tot doel te voorzien in 
dit verzoek. 

Analyse van de voorgestelde uitgangspunten van archeologiebeleid in Emmen, alsmede een vertaalslag naar 
ruimtelijke spelregels in het bestemmingsplan, laat in de ogen van LTO Noord zien dat de gemeente Emmen zoekt 
naar een balans tussen belangen. 
Uit een analyse van de Emmense voorstellen en het spiegelen hiervan aan de inhoud van het eerder genoemde 
convenant, komt naar voren dat het Emmense beleid op één onderdeel daadwerkelijk afwijkt. Het gaat hierbij om 
gebieden waar machinale vervening heeft plaatsgehad. Deze vervening heeft geleid tot het diep roeren van grond 
en daarmee ook het verstoren van eventuele archeologische waarden. De gemeente Emmen heeft hiermee 
argumenten in handen om ter plaatse een dieper landbouwkundig gebruik van gronden toe te kunnen staan. 
Gelet op het feit dat hiermee meer ruimte wordt gecreëerd voor agrarisch grondgebruik en meer gebieden worden 
vrijgesteld van onderzoeksverplichtingen, zult u begrijpen dat LTO Noord daar in primaire zin positief over is. 
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LTO Noord is van mening dat het voor de agrarische sector in Emmen positief zou zijn als de beoogde benadering 
voor de machinaal verveende gebieden in het uiteindelijke archeologiebeleid opgenomen zou kunnen worden. Het 
mag zo zijn dat de gemeente Emmen hiermee niet volgens de letter van het Convenant handelt maar, voor zover 
wij kunnen inschatten, wel naar de geest hiervan. In de nog komende discussie zal blijken of de onderbouwing van 
de keuzes voldoende valide is en de toegestane landbouwkundige bewerking van de grond tot genoemde diepte 
niet zal leiden tot een aanvullende verstoring van het archeologisch erfgoed ter plaatse. 

Wij hopen u voor dit moment voldoende over ons standpunt te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
namens LTO Noord Drenthe, 

A.F. van Rozen 
Provinciaal secretaris 
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