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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 heer Hell van 20-10-2021 op grond van artikel 11 van de
Monumentenwet 1988,
verleent u hierbij een vergunning voor de volgende werkzaamheden op het perceel
met de kadastrale aanduiding: Sectie M; 1467, 1468 (Rijksmonumentnummer
47093/ Locatie Reethsestraat te Elst, gemeente Overbetuwe:
- Vlakdekkende opgraving ten behoeve van het project Railterminal
Gelderland.
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 (voor 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.
mevrouw 3. Schreurs;
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. de opgraving wordt uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf
conform het bijgevoegde Programma van Eisen Reethsestraat, Elst Gemeente
Overbetuwe, Archeologisch Programma van Eisen (PvE) Opgraving
Landbodems (incl. variant Archeologische Begeleiding), Rubicon Erfgoed
Rapport 088, definitief en een door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
goed te keuren Plan van Aanpak;
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a. de aanvang van de (grond)werkzaamheden wordt tenminste 14 dagen van
tevoren schriftelijk gemeld aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed i.c.
mevrouw J. Schreurs.
Motivering
Het monument betreft een terrein waarin sporen van bewoning daterend uit de
IJzertijd, Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen. Het plangebied bevindt zich in de
uiterste zuidoosthoek van het monument grenzend aan bestaande infrastructuur
(kruising Reethsestraat en Rijksweg-Zuid). Het plangebied valt binnen het Project
Railterminal Gelderland. Ter plaatse voorziet de provincie een aansluiting op de
aan te leggen ontsluitingsweg vanuit de nieuwe railterminal. Daarbij zal het
bestaande kruispunt met haar omgevingsaanleg worden gewijzigd, waarbij
ontgravingen plaatsvinden tot circa 100 cm -Mv. Het archeologische niveau wordt
hierdoor verstoord.
Een in 2001 uitgevoerd proefsleuvenonderzoek heeft uitgewezen dat er plaatse
archeologische resten aanwezig zijn daterend uit de Midden-Bronstijd, de
IJzertijd, de Romeinse Tijd, de Vroege Middeleeuwen en de Late Middeleeuwen.
Vanwege het belang van de aanleg van de Railterminal, de beperkte verstoring van
het monument en de vlakdekkende opgraving van de archeologische resten conform
het door de RCE goedgekeurd Programma van Eisen is bepalend in mijn besluit
vergunning te verlenen voor de werkzaamheden.
Procedure
Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het
project Railterminal Gelderland, is besloten tot toepassing van de provinciale
coordinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder b, Wet ruimtelijke
ordening (Wro).
De bedoeling van de voorgenoemde provinciale coordinatie is om de
voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van dit project
benodigde besluiten in een of meerdere clusters, zoals genoemd in het
coordinatiebesluit van Provinciale Staten van Gelderland (Besluitnr. PS2020-112),
inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop,
respectievelijk het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten
op elkaar of te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden.
De procedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is
van kracht. Dit houdt in dat alle besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage
worden gelegd en vervolgens als definitief besluit.
Zienswijzen
Tegen dit ontwerpbesluit kan eenieder gedurende zes weken een zienswijzen
indienen in de periode zoals aangegeven in de kennisgeving. Het indienen van de
zienswijzen moet onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp
monumentenvergunning Railterminal Gelderland, zaaknummer 2021-014023'.
Schriftelijke zienswijzen kunnen in de periode zoals aangegeven in de
kennisgeving gestuurd worden naar de coordinerende instantie:
Per brief:
Gedeputeerde Staten van Gelderland
t.a.v. Programmering
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Per email:
post©gelderland.n1
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Mondeling:
Een mondelinge zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn van zes weken
inbrengen
door op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur een afspraak to maken.
Hiervoor kunt contact opnemen met het provincieloket via het telefoonnummer
026-359999 (provincieloket). Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag
gemaakt.
Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar het desbetreffende bevoegde
gezagsinstantie. De betreffende instantie betrekt de zienswijzen bij het vaststellen
van het definitieve besluit. Tegelijkertijd met het bekendmaken van de definitieve
besluiten wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, geInformeerd over
de wijze waarop deze is verwerkt in het definitieve besluit. Dit gebeurt in een
reactienota.

Een afschrift van deze beschikking zend ik aan:
•
burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;
•
de heer R.P.M. van de Zandt;
•
de regioarcheoloog;
•
gedeputeerde staten van de provincie Gelderland en
•
de erfgoedinspectie, sector Archeologie in Den Haag

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

Mw. M. Verschuur Mphil
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