
Archeologische monumentenvergunning 
 
 
Procedure besluitvorming Windplan Blauw fase 2 
 
In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de 
besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet 
ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn 
voor Windplan Blauw gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd 
door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op 
grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met 
artikel 3.35, vierde lid, van de Wro. 
 
Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Windplan Blauw. Bij besluit van 19 december 
2018 heeft de minister van EZK bepaald, dat de rijkscoördinatieregeling mede van toepassing is op 
het besluit als bedoeld in artikel 9.1, eerste lid, onder a van de Erfgoedwet jo. artikel 11 van de 
Monumentenwet 1988.  
 
De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Windplan Blauw 
bevorderd. In fase 1 van de besluitvorming is een besluit genomen over het inpassingsplan, een 
omgevingsvergunning, een watervergunningen en een natuurvergunning. Onderhavig besluit valt 
onder fase 2 van de besluitvorming en is als volgt voorbereid: 
- Op 6 februari 2019 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de 

Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en 
regionale dagbladen; 

- Op 7 februari 2019 is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan de indiener 
van de aanvraag gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van 8 februari 2019 tot en met 21 maart 2019 ter inzage 
gelegen bij de gemeenten Dronten en Lelystad. 

 
Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK 
bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele 
huis-aan-huisbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt 
gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd. 
 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een 
beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit 
ter inzage is gelegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen 
zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook 
beroep instellen. 
 
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het 
beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van 
de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het 
wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 
 
 
Bijgevoegd zijn de besluiten vergunning archeologische monumenten 532465 en 
532464. 
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Betreft vergunning archeologisch monument

BESLUIT

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 , namens SwifterwinT BV van 2 januari
2019, op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988,

gelet op de aanvullende informatie over de doorlooptijd van het project, verstrekt op
5 april 2019,

gelet op de e-mail van 5 april 2019 is de naam van de aanvrager gewijzigd van
IXW|nd naar SwifterwinT BV conform de toelichting op de aanvraag,

verleent u hierbij een vergunning voor de volgende werkzaamheden op het perceel
met de kadastrale aanduiding: Dronten H-I73 (Rijksmonumentnummer 532464 /
Locatie Visvijverweg te Swifterbant, gemeente Dronten:

Het oprichten van een windturbine en het uitvoeren van archeologisch
onderzoek.

Het ontwerpbesluit heeft op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht gedurende zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ter
inzage legging van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

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 (vóór aanvang van de werkzaamheden) door aan de
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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
scniifteliike toestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Edgoed, i.c.
mevrouw ;

c. De vergunning vervalt na 40 maanden, gerekend vanaf de datum van
deze beschíkking; de voorgenomen (grond)werkzaamheden dienen
derhalve in deze periode te worden uitgevoerd;

d. de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de aangeleverde
gegevens: IX Wind BV, Monumentvergunning Windplan Blauw, Toelichting
aanvraag monumentvergunning d.d. 12-L2-2OLB.

e. voorafgaand aan de werkzaamheden wordt archeologisch onderzoek
uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf conform het
bijgevoegde Programma van Eisen Windplan Blauw Locaties VTOB en
VT09 V3.0, d.d. 8-1-2019 en door de Rijksdienst voor het Cultureel
Ertgoed goed te keuren oplegmemo's bij het Programma van Eisen en de
Plannen van Aanpak;

f. Indien het archeologisch onderzoek aanvangt na 18-4-2020 dient het
Programma van Eisen geactualiseerd en goedgekeurd te worden door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;

g. de aanvang van de (grond)werkzaamheden wordt tenminste 14 dagen
van tevoren schriftelijk gemeld aan de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed i.c. mevrouw .

Motivering
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt vergunningplichtige ingrepen
op archeologische rijksmonumenten op basis van een beoordelingskader.til De

windturbine zal het monument tot op grote diepte verstoren. Ter plaatse waar het
bodemarchief wordt verstoord zal de archeologische informatie door middel van
archeologisch onderzoek worden geborgen. De ingreep is niet ontsierend, omdat
sprake is van een niet-zichtbaar monument. De ingreep wordt noodzakelijk
geacht vanuit het provinciale Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland.
Voor Windplanblauw is een Rijksinpassingsplan vastgesteld. Planaanpassing,
waarbij de turbinelocatie buiten het monument komt te liggen is niet mogelijk
omdat de turbines in grote lijnopstellingen geplaatst worden (waar niet van
afgeweken kan worden).

Een afschrift van deze beschikking zend ik aan:
r burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten;
. gedeputeerde staten van de provincie Flevoland;
. de erfgoedinspectie, sector Archeologie in Den Haag;
¡ indiener(s) van een zienswijze op het ontwerpbesluit.

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

Mw. M. Verschuur Mphil
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Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De

termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met
ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende die
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht
op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Op dit besluit ¡s de Crisis- en herstelwet van toepass¡ng. D¡t betekent dat de
belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert
tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe
beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te
vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

t'l Beleidsnotitie Behandelen vergunningaanvragen archeologische monumenten,
20 1 2. httos ://cultureelerfgoed.nlldossiers/monumentenverqunnino
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Betreft vergunning archeologisch monument

BESLUIT

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   namens SwifterwinT BV van 2 januari
2019, op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988,

gelet op de aanvullende informatie over de doorlooptijd van het project, verstrekt op
5 april 2019,

gelet op de e-mail van 5 april 2019 is de naam van de aanvrager gewijzigd van
IXW|nd naar SwifterwinT BV conform de toelichting op de aanvraag,

verleent u hierbij een vergunning voor de volgende werkzaamheden op het perceel
met de kadastrale aanduiding : Dronten H-549/758/760/942/937 /940
(Rijksmonumentnummer 532465 / Locatie Visvijverweg te Swifterbant, gemeente
Dronten:

Het oprichten van een windturbine en het uitvoeren van archeologisch
onderzoek.

Het ontwerpbesluit heeft op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht gedurende zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ter
inzage legging van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

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 (vóór aanvang van de werkzaamheden) door aan de
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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 ;

c. De vergunning vervalt na 40 maanden, gerekend vanaf de datum van
deze beschikking; de voorgenomen (grond)werkzaamheden dienen
derhalve in deze periode te worden uitgevoerd;

d. de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de aangeleverde
gegevens: IX Wind BV, Monumentvergunning Windplan Blauw, Toelichting
aanvraag mon umentvergu nn in g d. d. L2- 12-20 L8.

e. voorafgaand aan de werkzaamheden wordt archeologisch onderzoek
uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf conform het
bijgevoegde Programma van Eisen Windplan Blauw Locaties WOB en
VT09 V3.0, d.d. 8-1-2019 en door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed goed te keuren oplegmemo's bij het Programma van Eisen en de
Plannen van Aanpak;

f . Indien het archeologisch onderzoek aanvangt na 18-4-2020 dient het
Programma van Eisen geactualiseerd en goedgekeurd te worden door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;

S. de aanvang van de (grond)werkzaamheden wordt tenminste 14 dagen
van tevoren schriftelijk gemeld aan de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed i.c. mevrouw .

Motivering
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt vergunningplichtíge ingrepen
op archeologische rijksmonumenten op basis van een beoordelingskader.til De
windturbine zal het monument tot op grote diepte verstoren. Ter plaatse waar het
bodemarchief wordt verstoord zal de archeologische informatie door middel van
archeologisch onderzoek worden geborgen. De ingreep is niet ontsierend, omdat
sprake is van een niet-zichtbaar monument. De ingreep wordt noodzakelijk
geacht vanuit het provinciale Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland.
Voor Windplanblauw is een Rijksinpassingsplan vastgesteld. Planaanpassing,
waarbij de turbinelocatie buiten het monument komt te liggen is niet mogelijk
omdat de turbines in grote lijnopstellingen geplaatst worden (waar niet van
afgeweken kan worden).

Een afschrift van deze beschikking zend ik aan:
. burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten;
. gedeputeerde staten van de provincie Flevoland;
. de erfgoedinspectie, sector Archeologie in Den Haag;
. indiener(s) van een zienswijze op het ontwerpbesluit.

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

Mw. M. Verschuur Mphil
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Belanghebbenden kunnen tegen dit beslu¡t beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De

term¡jn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met
ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende die
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht
op het ontwerp van het desbetreffende beslu¡t kan ook beroep ¡nstellen.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de
belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert
tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe
beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te
vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

t¡l Beleidsnotitie Behandelen vergunningaanvragen archeologische monumenten,
20 12. https ://cultureelerfqoed. nlldossiers/monumentenvergunning
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