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Betreft:  
Uw nummer: 
Uw kenmerk: 
Procedure AWN/OWD versus gemeente Delft en PGD; nadere zienswijzen. 

Graag maken appellanten gebruik van de gelegenheid om nog nadere stukken in te dienen. 
Hieronder volgt een nadere zienswijze, met één bijlage [productie 1]. Nagezonden wordt nog  
productie 2. 

Nadere zienswijze. 

1. 
De kern van het geschil is en blijft de afwezigheid van een zorgvuldige belangenafweging, althans de 
gebrekkigheid van zo’n afweging in het bestreden besluit. 

Het bestemmingsplan maakt gewag  van het ontzien van de archeologische waarden in het 
plangebied. Ik citeer:  

Bestemmingsplan Binnenstad 2012, 9.1.4.: 
“Binnen het onderhavige plangebied bevinden zich behoudenswaardige archeologische resten. Om 
deze resten te beschermen wordt op het merendeel van het plangebied de medebestemming ‘Waarde 
archeologie’ gelegd (figuur 9.3). Binnen de gebieden met een medebestemming dient het uitvoeren 
van bodemverstorende werkzaamheden die de vrijstellingsgrenzen overschrijden te allen tijde zoveel 
mogelijk voorkomen te worden. Indien dit niet mogelijk is zijn de werkzaamheden gebonden aan een 
vergunningstelsel. In de afweging die ten grondslag ligt aan het verlenen van  een 
omgevingsvergunning wordt het belang van het archeologisch erfgoed meegewogen  conform het 
doel van het Verdrag van Malta en de Monumentenwet. 
Deze belangenafweging kan ertoe leiden dat er eisen worden gesteld aan de uitvoering van 
werkzaamheden of dat de voorgenomen ingreep alleen na een archeologisch onderzoek wordt 
toegestaan. Op deze manier wordt documentatie en berging van eventueel aanwezige resten 
gewaarborgd. Wanneer vindplaatsen geheel of gedeeltelijk kunnen worden gespaard en worden 
behouden in situ, zal het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk worden ingepakt en afgedekt”.   
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In het verdrag van Malta is, als één van de beginselen, vastgelegd dat de verstoorder van het 
archeologisch erfgoed betaalt. De PGD was dus gewaarschuwd. Een reconstructie van hoe dit dan 
toch misliep treft u aan in de aanvullende gronden die op 18 april 2016 bij u werden ingediend 
(aanvullende grond  12, Voorzienbaarheid van de kosten).  

Appellanten  realiseren zich dat zij weliswaar geen rechtstreeks beroep kunnen doen op het Verdrag 
van Malta, maar toetsen aan de geest daarvan lijkt minstens in lijn met het bestemmingsplan. En 
daarnaast: wat cliënten betogen is nu juist dat de archeologische belangen in het bestreden besluit 
wel genoemd zijn, maar in de daarbij behorende belangenafweging geen enkel gewicht in de schaal 
hebben gelegd, en dus niet zijn meegewogen (zie 2).  Sterker: in opdracht van de PGD is door 
Archeologie Delft een waardestellend bureauonderzoek gedaan. Maar opdracht en uitvoering 
vonden pas plaats nadat het feitelijke besluit tot beperking van het budget al was genomen 

2. 
De voorbereiding van de belangenafweging en de afweging zelf. 

Ontleend aan : “Bewijslastverdeling in het bestuursrecht: zorgvuldigheid en bewijsvoering”  ; Ymre 
Esther Schuurmans, hfd. 4, pag. 120, 4.4.3. Belangenafweging, art. 3.4.2. Awb: 

“Een evenredige belangenafweging kan alleen plaatsvinden indien het bestuursorgaan zichzelf 
voldoende inzicht verschaft in de belangen die op het spel staan. Heeft het besluit nadelige 
consequenties voor een belanghebbende, dan zal het bestuursorgaan dus die nadelige consequenties 
moeten inventariseren. Op het bestuursorgaan rust een onderzoeksplicht (…..). Het bestuursorgaan 
dient de betrokken belangen te inventariseren en bij de belanghebbende na te vragen in welke mate 
zijn belang door het voorgenomen besluit wordt geschaad. Het is evenwel aan belanghebbende om 
aan de hand van bijzondere feiten en omstandigheden de schending van art. 3:4 lid 2 aannemelijk te 
maken.  De belanghebbende draagt de bewijslast voor de stelling dat zijn belang door het besluit 
onevenredig wordt getroffen”. 

In dit licht bezien waren zowel de voorbereiding van het besluit als de afweging zelf volstrekt 
ondeugdelijk. Het bestuursorgaan had in redelijkheid daarom niet tot zijn oordeel kunnen komen. 

3. 
Voorzienbaarheid van de kosten, en de commerciële exploitatie van Oude en Nieuwe Kerk. 

Op het punt van de voorzienbaarheid van de kosten kan voorts bevraging van Dr Panhuysen tot 
nadere informatie leiden. Hij rondt dezer dagen een onderzoek naar omvangrijke, vergelijkbare 
opgravingen in Europa af. Indien dit tijdig gereed is, wordt dit nagezonden [productie 2]. 

Op het punt van de commerciële exploitatie van de Oude en Nieuwe Kerk verwijzen appellanten naar 
productie 1. Daaruit blijkt dat het  CvK voor 2017 rekent op een overschot van € 224.100,- Dit plaatst 
de mededeling van de PGD  aan B&W (brief d.d. 16 oktober 2014, citaat:) “de …..archeologische 
verplichting kan en mag niet meer dan 3 ton euro kosten, anders is er geen business case”  wel in een 
bijzonder daglicht. 



4. 
De aanpak van het onderzoek. 
De gedachte  om te werken met een steekproef uit het materiaal is niet ongewoon. Maar in dit geval 
verzet de feitelijke situatie zich daartegen. Ter plaatse (zuidzijde schip en koor) bevonden zich vooral 
kapellen van de gilden. Daarin werden in de Middeleeuwen de leden van het gilde veelal begraven. 
Dit biedt de mogelijkheid om verschillen in gezondheidsaspecten en beroepsziekten te onderzoeken. 
In feite is er dus geen steekproef uit een grote verzameling skeletten, maar zijn er verschillende 
verzamelingen, die waarschijnlijk niet groot genoeg zijn om daaruit steekproeven te trekken. En dan 
is er nog een praktisch probleem: hoe kun je een 20% steekproef trekken als je tevoren het aantal 
skeletten niet kent? Bovendien gaat “80%” ongedocumenteerd verloren. Je zult dus nooit weten hoe 
groot je steekproef was, en dan is een zodanig grote verstoring van het bodemarchief volstrekt 
onverantwoord. 

Voor een representatieve steekproef moeten alle te verwachten groepen voldoende in de steekproef 
zijn opgenomen. Met de te verwachten socio-maatschappelijke welstandsverschillen is met de in de 
bestreden uitspraak van de Rechtbank gesanctioneerde kleine en ruimtelijk eenzijdige steekproef 
hier geen proportionele vertegenwoordiging van de Delftenaren te bereiken. De laagste en grootste 
socio-maatschappelijke categorie, de minst draagkrachtigen die buiten de kerk begraven liggen, zijn 
dan zelfs helemaal niet in die 20% opgenomen. 

Het onderzoek zou zich nu juist moeten richten op overeenkomsten/verschillen tussen de 
verschillende aangetroffen beroepsgroepen per kapel.  De gedachte dat het onderzoek zich zou 
kunnen richten op complete skeletten is overigens onjuist. Ook broze en minder complete skeletten 
dienen in het onderzoek te worden betrokken, daar een slechte gezondheid zich onder meer kan 
vertalen in een fragieler en brozer skelet. Indien deze categorie buiten beschouwing blijft wordt een 
vertekend en te positief beeld van de toenmalige gezondheidssituatie verkregen. 

Citaat uit de bestreden beslissing van de bestuursrechter: 
De niet onderzochte stoffelijke resten zullen worden herbegraven en kunnen eventueel later 
onderzocht worden. 

Een later onderzoek heeft geen enkele waarde.  Het is niet voorstelbaar dat skeletten zodanig 
kunnen worden verzameld dat ze hun onderzoekswaarde behouden. De nu nog in anatomisch 
verband liggende skeletten en skeletdelen verliezen immers dat verband en de samenhang met de 
omgeving: de ligging in de kerk en de ligging in de verticale bodemopbouw. Zo zal de mogelijkheid 
van datering door de stratigrafische ligging verloren gaan. 
Uit ervaring betekent het lichten van skeletdelen uit het evenwicht van hun fysisch-chemische 
omgeving (vochtigheidsgraad, zuur-base evenwicht, mechanische druk waardoor zwakke delen nog 
bijeengehouden worden) dat na herbegraven en wederopgraving de collectie zodanig is beschadigd 
dat verder onderzoek niet meer de moeite waard is.  Herbegraving per individu is so wie so 
onmogelijk. Herbegraven kan alleen in een massagraf, dat onbruikbaar is voor verder onderzoek. 



Punt 4 samengevat: 
1. 
De gedachte van een steekproef van b.v. 20% is niet ongewoon, maar in casu niet mogelijk, wil je het 
onderzoek niet bederven. 
2. 
De kennis die je zou willen vergaren krijg je op deze manier nooit, met name door de specifieke 
situatie (gildegewijs begraven, omvang en locatie van de steekproef). 
3. 
Het zal onmogelijk zijn om vergelijkingen te maken tussen de verschillende sociale lagen en 
beroepsgroepen. Een uitgelezen kans wordt verkwanseld. 
4. 
Later onderzoek van niet in de steekproef opgenomen stoffelijke resten is onmogelijk. 
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