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Voorstel: 

1. Een bedrag van € 70.000,00 beschikbaar te stellen voor te maken kosten van archeologisch 
onderzoek; 

2. € 40.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve en € 30.000 ten laste van de post 
Onvoorzien.  
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Inleiding:  
In de Structuurvisie kernen 2010 heeft de gemeente de locatie Oosterdalfsen aangewezen als 
uitbreidingslocatie voor woningbouw. Na aankoop van de benodigde gronden zijn, vooruitlopend op de 
later te volgen bestemmingsplanprocedure, de benodigde onderzoeken gestart.  
Eén daarvan betrof het archeologisch onderzoek. Uit verkennend bureau –en booronderzoek wordt 
een (zeer) hoge verwachting op archeologische waarden vanaf het Mesolithicum vastgesteld. Naar 
aanleiding daarvan vond medio 2012 een karterend boor -en proefsleuvenonderzoek plaats. Doel van 
het proefsleuvenonderzoek was het vaststellen van de aard, omvang en kwaliteit (gaafheid en 
omvang) van de vindplaatsen in het gebied om te komen tot een definitief oordeel over de 
behoudenswaardigheid.   
De uitkomsten van het onderzoek vormden aanleiding tot het starten van opgravingswerkzaamheden 
begin 2015. De gedane vondsten overtreffen alle eerdere (op basis van de onderzoeken gedane) 
verwachtingen. Voor een beschrijving daarvan verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijlage ‘De 
eerste resultaten van het archeologisch onderzoek in Oosterdalfsen’ van de archeoloog Henk van der 
Velde van ADC ArcheoProjecten.  
 
Argumenten: 
1.1 Omvang vondsten en daarmee verband houdende kosten overschrijden beschikbare budget 
Het gevolg van deze omvangrijke vondsten van nationale en internationale betekenis is dat, naast de 
meerkosten van het veldwerk (uitbreiding onderzoeksgebied, grote hoeveelheid opgravingen), ook 
extra kosten gemoeid zullen zijn met onderzoek en documentatie daarvan.  
Oorspronkelijk waren de kosten van veldwerk en uitwerking begroot op € 145.500. Door de uitbreiding 
van het onderzoeksgebied, de grote hoeveelheid vondsten (opgravingen) en de nog uit te voeren 
onderzoeken en het documenteren daarvan worden deze kosten nu geraamd op € 255.500. Daarbij is 
al rekening gehouden met de besparing (ca. € 60.000) door de inzet van studenten van Saxion 
Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
1.2 Er zijn momenteel geen andere rijksbijdragen te verwachten 
De extra kosten zijn als excessief aan te merken. Tot enkele jaren geleden bestond de mogelijkheid 
op grond van een regeling voor een rijksbijdrage in aanmerking te komen. Het rijk heeft de regeling en 
het daaraan gekoppelde budget geschrapt waardoor deze kosten volledig voor rekening van de 
gemeente komen. Mochten rijk en/of provincie toch nog wel bijdragen in de kosten (hierover is nog 
bestuurlijk contact met zowel rijk als provincie), dan kan het onderzoek eventueel weer worden 
opgeschaald. 
 
1.3 Gemeente niet verplicht tot uitvoerig vervolgonderzoek 
Door het verdere onderzoek van de vondsten en documentatie daarvan tot het uiterste te versoberen 
is de verwachting van het ons adviserende bureau The Missing Link dat de kosten kunnen worden 
beperkt tot € 70.000. In dit bedrag is inbegrepen een bedrag van € 30.000 voor nader onderzoek (ten 
laste van de begrotingspost ‘Onvoorzien’) waartoe wij op 24 maart 2015 besloten. 
In de grondexploitatie van het complex Oosterdalfsen zijn deze kosten niet voorzien. De exploitatie 
staat financieel al onder druk en kan deze kosten niet dragen.  
Met een sobere uitvoering van het vervolgonderzoek voldoet de gemeente aan haar verplichtingen. 
 
2 Gemeente geeft met sober onderzoek signaal af richting andere overheden 
Door een sober vervolg te geven aan de onderzoeken geeft de gemeente aan andere overheden het 
signaal af wel bereid te zijn tot vervolgonderzoek, maar dat het niet alleen haar verantwoordelijkheid 
is. Bestuurlijk zijn (in)formeel hierover al contacten geweest. 
 
3 Gemeente legt zich met vervolgonderzoek vast in de boeken / literatuur 
Met vervolgonderzoek en het documenteren daarvan legt Dalfsen voor jaren haar naam vast in 
geschiedenisboeken -en literatuur.  
 



 
 

 
 
 
 

 

Kanttekeningen 
1 Bijzonderheid vondsten vraagt om vervolgonderzoek. Geen vervolgonderzoek kan op onbegrip 

rekenen binnen vakwereld. 
Nu de gedane vondsten zijn aangemerkt als van nationaal en internationaal belang is (met name 
vanuit de archeologiehoek) alle aandacht gericht op de uitkomsten van het vervolgonderzoek. Geen 
vervolg geven aan de gedane vondsten zal ongetwijfeld veel vragen oproepen en op onbegrip kunnen 
rekenen van archeologen en historici. Dit bezorgt Dalfsen geen goede naam. 
 

2 Inwoners zullen bij archeologisch onderzoek naar gemeente wijzen 
Het risico bestaat dat inwoners bij een verplicht archeologisch onderzoek naar het achterwege laten 
van het vervolgonderzoek door de gemeente zullen verwijzen. De gemeente heeft ook op dit gebied 
een voorbeeldfunctie te vervullen. Met een sober onderzoek wordt daar ook aan voldaan.  
 
Alternatieven: 

1 Uitgebreider vervolgonderzoek instellen 
Een uitgebreider onderzoek zal leiden tot toename van de kosten. De hoogte zal afhangen van de 
mate van nauwkeurigheid en gedetailleerdheid van het onderzoek.  
 

2 Een nog verdere versobering van het vervolgonderzoek is niet meer mogelijk.  
Het voorgestelde sterk versoberde vervolgonderzoek kan niet nog verder worden versoberd. 
 

3 Geen vervolgonderzoek uitvoeren  
Zie 1 en 2 onder kanttekeningen. 
 
 
Financiële dekking:
Het bedrag van € 70.000 als volgt te dekken: 

- € 40.000 ten laste van de Algemene reserve; 
- € 30.000 ten laste van de post Onvoorzien. 

 
Communicatie: 
Op 20 mei is een persconferentie georganiseerd. Daarnaast is er op 28 mei een open dag voor 
burgers en scholieren.   
 
Vervolg: 
Bij een vervolgonderzoek zal de raad over de uitkomsten daarvan worden geïnformeerd. Een dergelijk 
onderzoek duurt vaak enkele jaren. 
 
Bijlagen: 

1 De eerste resultaten van het archeologisch onderzoek in Oosterdalfsen van Henk ter Velde 
(ADC). 

 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg. directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

Raadsbesluit  
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015, nummer 344; 
 
overwegende dat in het algemeen belang vervolgonderzoek van de archeologische  
 
vondsten gewenst is; 
 
gelet op de Wet op de archeologische monumentenzorg; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
tot het               

 beschikbaar stellen van een bedrag van € 70.000 voor te maken kosten van archeologisch 
onderzoek; 

 dekken van het bedrag door € 40.000 ten laste van de Algemene reserve en € 30.000 ten 
laste van de post Onvoorzien te brengen 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 22 juni 2015. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater 
 
 
 
 
 
 


