GEWIJZIGD EXEMPLAAR
PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2006/2
Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 31 januari 2006 in aanvulling op de
Algemene Subsidieverordening 2004 hebben vastgesteld:
NADERE SUBSIDIEREGELS VOOR GEMEENTELIJKE ARCHEOLOGISCHE
BELEIDSKAARTEN

Artikel 1 Begripsomschrijving
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder ‘gemeentelijke
archeologische beleidskaart’ een analoge en digitale kaart waarop de bekende en de te
verwachten archeologische waarden staan aangegeven en waarmee een concrete
actielijst verbonden is wat in welke gevallen te doen op het gebied van archeologie.
Artikel 2 Subsidieverlening
1. Gedeputeerde Staten kunnen een projectsubsidie verlenen in de kosten van het
opstellen van gemeentelijke archeologische beleidskaarten.
2. Uitgesloten zijn bijkomende kosten zoals kosten voor offerteaanvraag.
Artikel 3 Subsidieplafond en wijze van subsidiering
1. Subsidies worden verleend ten laste van de provinciale begroting “Heroriëntatie
Ruimtelijke Ontwikkeling” met als fcl 60411.
2. Het subsidieplafond bedraagt € 200.000,00.
3. De afhandeling van subsidieaanvragen geschiedt op basis van volgorde van
binnenkomst. Daarbij geldt als datum van binnenkomst de datum waarop een
aanvraag compleet en volledig is ingediend. Deze inleveringsdatum wordt bepaald
door de datum van het poststempel, dan wel de datering van de fax. Bij persoonlijk
afgeleverde aanvragen is de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend,
dan wel de datum van het verkregen bewijs van ontvangst.
4. Indien op dezelfde datum meerdere complete en volledige aanvragen worden
ontvangen, die niet meer binnen het subsidieplafond kunnen worden gehonoreerd,
wordt het nog beschikbare bedrag over het aantal aanvragen waarvoor subsidie kan
worden verleend, verdeeld.
5. De verdeling bedoeld in vorig lid vindt plaats op basis van de grootte van het
grondgebied van de indienende gemeente.
Artikel 4 Subsidiebedrag

Het te verlenen subsidiebedrag bedraagt per aanvraag 50% van de door
Gedeputeerde Staten als redelijk aanvaarde kosten van de gemeentelijke
archeologische beleidskaart met een maximum van
€ 25.000,00 per gemeente.

Artikel 5 Subsidieaanvragers
Subsidies in het kader van deze regeling kunnen enkel worden aangevraagd door
gemeenten in Limburg dan wel WGR-verbanden waarvan deze gemeenten deel uit
maken.
Artikel 6 Aanvraag subsidie
1. Een aanvraag voor subsidiering dient voorafgaand aan de opdrachtverlening voor
een gemeentelijke archeologische beleidskaart schriftelijk te worden ingediend bij
Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
2. De aanvraag gaat vergezeld van de offerte van de beoogde uitvoerder van de
gemeentelijke archeologische beleidskaart waarin de werkwijze is beschreven en
waarin een financiële paragraaf is opgenomen.
3. Aanvrager is gehouden de provincie Limburg alle informatie te verschaffen, die
nodig is voor de beoordeling van de aanvraag.
Artikel 7 Subsidiecriteria
Slechts die aanvragen kunnen voor subsidie in aanmerking komen die opgebouwd zijn
uit de volgende deelprojecten en voldoen aan de hierbij gevoegde, van deze regeling
deel uitmakende checklist (bijlage):
- Bureauonderzoek
- Veldwerk, bestaande uit visuele inspectie incl. relevante gutsboringen in het
buitengebied ter toetsing van gegevens uit het bureauonderzoek
- Vervaardigen kaarten van verwachtingswaarden
- Opstellen van archeologisch advies voor de verschillende verwachtingswaarden,
waarmee een goede basis gelegd wordt voor een gemeentelijk archeologiebeleid.
Artikel 8 Hardheidclausule
1. In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.
2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde
Staten van enige bepaling afwijken.
Artikel 9 Inwerkingtreding, einde regeling citeertitel
1. Deze regeling treedt inwerking een dag na publicatie in het provinciale blad.
2. De regeling eindigt op 01-01-2007 of zoveel eerder als het subsidieplafond wordt
bereikt, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op aanvragen die
voor dat tijdstip zijn ingediend.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Nadere subsidieregels voor
gemeentelijke archeologische beleidskaarten’.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris
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Uitgegeven, 2 februari 2006
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
Bijlage behorende bij ‘Nadere subsidieregeling voor gemeentelijke
archeologische beleidskaarten’: Checklist

Deze lijst geldt als basis voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in het
kader van het opstellen van de kaarten. Mogelijk zullen niet alle acties relevant zijn.
A. Bureau onderzoek
Algemeen
• geologische kaarten, gemorfologische kaarten, bodemkaarten (incl.
hellingklasse en grondwatertrap)
• Actueel Hoogtebestand Nederland
• archeologische gegevens: uit het Centraal Archeologisch Archief (CAA),
Centraal Monumenten Archief (CMA), meest actuele versie van
Archeologische MonumentenKaart Limburg (AMK), Indicatieve Kaart
Archeologische Waarden (IKAW), Archis, Actualisatie Monumenten Register
(AMR); rapporten van archeologisch bureau onderzoek en archeologische
inventariserende onderzoeken; opgravingsrapporten, oud onderzoek)
• relevante publicaties (met aandacht voor het “grijze” circuit)
• milieuboringen
• verstoringen (kelders, bodemsanering, ontgrondingen, etc)
• luchtfoto’s, luchtfotoatlas
• oude kaarten (militaire topografische kaart ca. 1840, Bonnerbladen,
chromotopografische kaart, Van Deventer, Blaauw, Tranchot, oude kadastrale
kaarten)
• raadplegen heemkundekring en/of amateur-archeoloog
1. Historische kernen en uitbreidingswijken:
• verstoringenkaart (kelders, funderingen, saneringen, etc.)
• milieuboringen
• data van de Rijksdienst voor Monumentenzorg (RDMZ): Objecten Data Bank
(ODB) en Monumenten Inventarisatie Project (MIP) gegevens
• vestingwerkenatlas
• oude stratenpatroon
• uitleg gebieden
• straatnamen, veldnamen
• historische bronnen
• literatuur
2. Buitengebied:
• verstoringen (ontgrondingen, kabel- en leidingstraten, etc.)
• milieuboringen
• eventuele andere boringen
• Objecten Data Bank (ODB) gegevens
• veldnamen
• oude wegenpatronen
• peilbesluiten
• beeknormalisatie gegevens
• speciale aandacht voor beekdalen volgens de meest recente richtlijnen van de
ROB
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B. Veldwerk
Ter toetsing van gegevens uit het bureauonderzoek waarbij nauwkeurig aangegeven
moet worden welke gebieden geïnspecteerd zijn. Voor boringen en foto’s moet een
GPS bepaling gedaan worden.
• Visuele inspectie buitengebied: veldlopen, foto’s nemen, grondgebruik
vaststellen, begrenzing, oppervlakte vindplaatsen, natuurlijke grenzen (beek,
geriefbosje, natuurlijke steilrand, houtwal, etc). Visueel kan worden
waargenomen: zijn er vreemde steilranden, is er ontgrond, zijn er
drainageleidingen gelegd, wordt er zand omhoog geploegd, is er sprake van
sterke erosie (lössgebied), is er reliëf aanwezig in het terrein, liggen er
vondsten aan de oppervlakte, ligt er bouwpuin, etc.), zijn archeologische
terreinen overbouwd.
• Gutsboringen om de gaafheid van het bodemprofiel en de dikte van de
bouwvoor vast te stellen.
C. Definitief maken van archeologische verwachtingkaarten
Minimaal schaalniveau
Kernen
1:2.500
Buitengebied
1:10.000
• Aangeven bekende waarden: terreinen van de Archeologische
Monumentenkaart Limburg (AMK);
• Verwachtingswaarden: door middel van zoneringen (hoog, middelmatig, laag,
onbekend -geen of onvoldoende gegevens-).
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