Aanvulling aanvraag ontgrondingsvergunning project Stroomlijn - 28-03-2017
Bijgevoegde documenten betreffen een aanvulling op de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning
in het kader van project Stroomlijn.
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In 2016 is door Arcadis de quickscan archeologie, Arcadis Archeologie Rapport 79, Quickscan
Archeologie Maatregelen Duurzaam Beheer Project Stroomlijnen Maas voor de uitvoering van
maatregelen duurzaam beheer in het project Stroomlijnen Maas definitief opgeleverd.
Een van de uiterwaarden die in het kader van de uitvoering maatregelen duurzaam beheer bij deze
quickscan is onderzocht, betreft de uiterwaard Middelaar in de gemeente Gennep. Uitgaande van de
aard, diepte en omvang van de destijds geplande ingrepen, is geadviseerd een passieve
archeologische begeleiding tijdens de werkzaamheden uit te voeren.
Onlangs is bekend geworden dat het ontwerp van de watergeulen (nummer 3001 en 2092 op de
afbeelding in de bijlage) in de uiterwaard Middelaar is aangepast. Op verschillende locaties in de
uiterwaard zal voor de realisatie van deze geulen 1,7 - 2,Om -Mv afgegraven worden in plaats van de
beoogde 0,5m -Mv. Daarnaast worden de watergangen verbreed en verlengd.
Conform het gemeentelijk beleid zijn er geen restricties voor archeologisch onderzoek in deze
uiterwaard. Echter, bij het opstellen van het advies voor vervolgonderzoek is ook gekeken naar de
Archeologische verwachtingskaart van het Maasdal. Hieruit blijkt dat er wel een verwachting op
archeologische resten in de uiterwaard is. Ook ligt er een aantal vindplaatsen in het gebied. Dit maakt
de kans op het aantreffen van archeologische resten bij een dusdanig diepe ontgraving aannemelijk.
Het advies voor vervolgonderzoek verandert door de planaanpassingen. Doordat de ingrepen groter
en dieper zijn worden, neemt ook de kans op het aantreffen van archeologische resten toe. In plaats
van een passieve archeologische begeleiding, wordt een actieve archeologische begeleiding tijdens
de werkzaamheden geadviseerd. Dit om de archeologie op een goede manier mee te nemen in het
project en daarnaast tijdig te kunnen handelen bij het aantreffen van archeologische resten.
Daarnaast is geadviseerd af te zien van het opstellen van een tweede addendum en de aangepaste
werkzaamheden op te nemen in het PvE dat op dit moment wordt opgesteld.
Bovenstaand advies is voorgelegd aan het Bevoegd Gezag, mevr. Potten van de gemeente Gennep.
Zij heeft op 24-03-2017 via de mail aangegeven hier akkoord mee te zijn.
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