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Geachte leden,
Sinds 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet van kracht, die 6 wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed vervangt. Met deze ledenbrief wil ik u informeren over de consequenties van deze wet voor
waterbeheerders en over de handreiking voor waterbeheer en cultuurhistorie, die recent door de Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is opgesteld.
De nieuwe Erfgoedwet
Een belangrijke verandering voor de waterbeheerder als gevolg van de nieuwe Erfgoedwet, is dat de definitie van opgravingen is verruimd. De afgelopen jaren is gebleken dat archeologische objecten onder het
wateroppervlak, die zich vaak (deels) op de waterbodem bevinden en daardoor niet binnen de definitie
van ‘opgraving’ of ‘archeologisch monument’ vielen, onvoldoende wettelijke bescherming genoten. In de
nieuwe Erfgoedwet geldt een verbod om zonder certificaat cultureel erfgoed op de bodem van een rivier
of zeebodem te verwijderen of te verplaatsen (art. 5.1 Erfgoedwet).
Daarnaast is er in de Erfgoedwet een vervreemdingsregeling opgenomen. Wanneer een publieke organisatie besluit een object af te stoten, moet er eerst worden beoordeeld of het een onmisbaar of onvervangbaar cultuurgoed betreft. Het kan nodig zijn hierover onafhankelijk advies in te winnen.
Meer informatie over de Erfgoedwet is te vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/erfgoedwet). Voor alle gecertificeerde archeologische partijen
kunt u terecht op www.sikb.nl.

Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie en Handboek Beekherstel en Erfgoed.
De SIKB heeft recent de digitale handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie geactualiseerd. Hierin kunnen waterschappers informatie vinden over de mogelijkheden die archeologie, monumenten en cultuurlandschappen kunnen opleveren voor het waterschap en met welke verplichtingen men rekening moet
houden. Wanneer het belang van cultuurhistorie bij de planning en uitvoering van waterprojecten tijdig
wordt meegenomen, kunnen de kansen die dit biedt voor de communicatie en profilering vanuit het waterschap worden benut. Ook kunnen vertraging en extra kosten tijdens de uitvoering zo worden beperkt.
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Ter illustratie biedt de digitale handreiking ook enkele voorbeelden van waterschapsprojecten die te maken hebben gekregen met archeologie of cultuurhistorie. De handreiking is te vinden op www.waterbeheercultuurhistorie.nl of via www.sikb.nl.
Naast deze website wordt er gewerkt aan een handboek dat dieper ingaat op de relatie tussen beekherstelprojecten en cultuurhistorie. Dit handboek zal waarschijnlijk in de loop van volgend jaar beschikbaar
komen voor de waterschappen.
Oproep
De SIKB vraagt de waterschappen om de handreiking www.waterbeheercultuurhistorie.nl waar nodig verder aan te vullen. Ook zijn extra voorbeelden van projecten van waterschappen, waarbij cultuurhistorie
een belangrijke rol heeft gespeeld, zeer welkom. Voor het inbrengen van aanvullende informatie en voorbeelden voor de handreiking, kunt u contact opnemen met Esther Wieringa van SIKB via esther.wieringa@sikb.nl.
Meer informatie
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen met Daan Henkens (dhenkens@uvw.nl)

Hoogachtend,

ir.ing. A.J. Vermuë
Algemeen directeur

