
Bijlage met toelichting van voor-en nadelen van de specifieke vragen 

 

1. Archeologie 

 

Baseert West Betuwe zijn vrijstellingsgrenzen voor archeologisch onderzoek op het beleid van de 

vroegere gemeente Geldermalsen, met toevoeging van specifiek beleid voor gebieden met een 

onbekende of lage verwachting?  

 

Voordelen: 

- In de voormalige gemeente Geldermalsen is relatief recent nog een discussie over 

vrijstellingsgrenzen gevoerd. Voor de continuïteit van beleid is het raadzaam op de uitkomsten 

van die discussie voort te bouwen. 

- Het beleid van de voormalige gemeente Geldermalsen is inhoudelijk zorgvuldig geformuleerd 

en is terughoudend in gebieden waarin de vondstdichtheid gering lijkt te zijn.  

- De vrijstellingsgrenzen voor gebieden met een beperkte trefkans liggen zodanig hoog, dat hier 

voor kleinschalige ontwikkelingen geen belemmeringen zijn. Dat zal niet veranderen wanneer 

een vrijstellingsgrens voor gebieden met een onbekende of lage verwachting wordt 

opgenomen. 

 

Nadelen: 

- In de toekomst zal in gebieden met een onbekende of lage verwachting bij (zeer) grote 

ontwikkelingen alsnog archeologisch onderzoek dienen plaats te vinden. 

 

Kiest West Betuwe voor een verbod op het gebruik van metaaldetectie en magneetvisserij?  

 

Voordelen: 

- Erfgoed blijft ‘in situ’ behouden, waardoor het voor toekomstig onderzoek beschikbaar blijft (de 

contextinformatie blijft behouden); 

- Publiek erfgoed verdwijnt niet in handen van particulieren; 

- Een verbod is een relatief kleine aanvulling op al bestaande wetgeving. Sinds 2016 is het al 

verboden dat metaaldetectie plaatsvindt beneden 30 cm onder maaiveld. Een algeheel verbod 

leidt daarmee tot duidelijkheid en uniformiteit; 

- Een verbod op metaaldetectie in de gemeentelijke APV wordt gedragen door de verenigingen 

van metaaldetectoramateurs in Nederland en heeft daardoor een breed gedragen draagvlak; 

- Aangezien in het rivierengebied tijdens WOII relatief veel oorlogshandelingen hebben 

plaatsgevonden, leiden metaaldetectie en magneetvisserij niet zelden tot de vondst van niet-

gesprongen explosieven. Een verbod draagt daarom bij aan de veiligheid op dit gebied. 

 

Nadelen: 

- Een verbod is een inbreuk op particuliere vrijheden; 

- Een verbod leidt tot strengere regels dan de rijksoverheid heeft vastgesteld (namelijk: 

metaaldetectie is vrij in de bovenste 30 cm); 
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- Toevalsvondsten door goedwillende amateurarcheologen worden op deze manier niet meer 

gedaan, waardoor de informatie verborgen blijft. 

 

2. Historisch cultuurlandschap 

 

Kiest West Betuwe ervoor bij ruimtelijke plannen een gespecificeerd afwegingskader toe te 

passen voor historisch cultuurlandschap? 

 

Voordelen: 

- Er kan gericht op de erfgoedkwaliteiten van landschap gestuurd worden, waardoor de 

landschappelijke kwaliteiten verbeterd (kunnen) worden; 

- Door aandacht rondom dat beleid ontstaat er meer besef van specifieke landschapskwaliteiten. 

Dit kan leiden tot positieve spin-off (een verbetering kan motiveren tot een verbetering bij de 

buurman); 

- Aandacht voor landschapskwaliteiten heeft een positief effect op toerisme en recreatie; 

- In de meeste gevallen zal het niet gaan om een nieuwe vergunningplicht, maar om een 

aanvullende toetsingsgrond bij een toch al noodzakelijke omgevingsvergunning. 

 

Nadelen: 

- Er is ambtelijke toetsingscapaciteit op dit specifieke terrein nodig; 

- Initiatiefnemers wordt gevraagd om hun plannen erfgoedinhoudelijk te onderbouwen. Dit kan 

leiden tot een extra (financiële) last door inhuur van externe expertise. 

  

3. Historische bouwkunst & stedenbouw/ensembles 

 

Kiest West Betuwe er voor om de komende jaren nieuwe monumenten toe te voegen aan de 

monumentenlijst? 

 

Voordelen: 

- Het behoud voor de gemeenschap van gebouwen en andere gebouwde objecten die 

aantoonbaar een (zeer) hoge waarde bezitten is gegarandeerd; 

- Monumenten in een goede staat van onderhoud dragen bij aan de toeristisch-recreatieve 

aantrekkelijkheid en de ruimtelijke kwaliteit van een gebied; 

- De aanwezigheid van een goed onderhouden monument heeft een positieve invloed op de 

onroerend-goed-prijzen in de directe omgeving en op de werkgelegenheid in een gebied. 

 

Nadelen: 

- Een uitbreiding van de monumentenlijst heeft financiële gevolgen voor zowel de personele 

aspecten (FTE ambtelijke organisatie) als voor een eventuele onderhoudssubsidie. 

- De eigenaar van het object is aan regels gebonden met betrekking tot verbouwing en onderhoud 

van het object. De onderhoudskosten voor een monument zijn hoger dan voor een niet-

monument (deels gecompenseerd door de gemeentelijke onderhoudssubsidie). 

 


