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Beoordeling 
 

In verband met de voorgenomen herinrichting en nieuwbouw en de daarmee gepaard gaande 
bodemingrepen op het SaRonixterrein in Doetinchem, kunnen archeologische waarden verloren gaan. 

Om inzicht te krijgen in de archeologische implicaties is door ADC, in opdracht van Econsultancy, een 

archeologisch vooronderzoek verricht om de archeologische verwachting van het plangebied te  

toetsen. De resultaten van dit  onderzoek zijn vastgelegd in een rapport. 

De beoordeling van het onderzoeksrapport geeft geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke  
opmerkingen, behoudens het inmiddels gewijzigde artikelnummer in de Monumentenwet 1988: artikel 

47 is nu 53 (pagina 5 en 10).  

Het onderzoek met bijbehorende rapportage is uitgevoerd conform de geldende normen en richtlijnen 

in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.1, protocol IVO). 

Ambtelijk advies 

 

Op basis van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek wordt in het plangebied geen 

vervolgonderzoek geadviseerd. Dit selectieadvies wordt onderschreven. 

Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex 

artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van 
toevalsvondsten te garanderen: Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt 
waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende 
zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.  
Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Doetinchem (mw. Y. 

van Tienen) hiervan per direct in kennis te stellen. 

 

 

 

 

 


