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Betreft 	vergunning archeologisch monument 

ONTWERPBESLUIT 

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 Waterschap Rivierenland van 28-2-2020 en de aanvullende 
informatie van 31-3-2020 op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988, 

verleent u hierbij een vergunning voor de volgende werkzaamheden op het perceel 
met de kadastrale aanduiding: HWN02 U 802 (Rijksmonumentnummer 45559/ 
Locatie kasteelterrein Frissenstein, Kerkeneind Frissenstein) te Herwijnen, gemeente 
West Betuwe: 

taludverbetering op het buitentalud van de aangrenzende dijk en realiseren 
geul in de uiterwaard. 

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 (voor aanvang van de werkzaamheden) door aan de 
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 J. Schreurs; 

c. de vergunning vervalt na 18 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 
tekening(en) en werkwijze Notitie Aanvullende informatie 
vergunningaanvraag Archeologisch Rijksmonument Frissenstein met kenmerk 
GO-WA-NTT-24450.docx, d.d. 30-3-2020; Bij wijziging van de 
uitvoeringswijze bijvoorbeeld bij uitwerking van het DO naar een UO, dient de 
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nieuwe werkwijze voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 

e. bij de dijkversterking vinden geen graafwerkzaamheden beneden maaiveld 
plaats buiten de zone die in de jaren 1990 bij de vorige dijkversterking is 
geroerd noch andere werkzaamheden die de bodem roeren; 

f. de aanvang van de (grond)werkzaamheden wordt tenminste 14 dagen van 
tevoren schriftelijk gemeld aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed i.c. 
mevrouw 3. Schreurs. 

Motivering 
Het monument betreft een terrein met de resten van het kasteel Frissestijn (het Huis 
te Herwijnen) uit de Late Middeleeuwen (14e/15e eeuw), gelegen in klei op een 
uiterwaard in het stroomgebied van de Waal. Het kasteelcomplex bestaat uit een 
hoofdburcht en een voorburcht, omgeven door grachten. Archeologische resten 
kunnen vanaf het maaiveld verwacht worden. 
In de planvorming is rekening gehouden met de archeologische waarden. Het 
ruimtebeslag van de nieuwe dijk is gelijk aan die van de bestaande dijk. Er zullen 
alleen maatregelen worden uitgevoerd in de teen van het dijklichaam, de zone die in 
de jaren 1990 al is verstoord. De in het kader van rivier- en natuurcompensatie uit te 
graven geul ligt buiten het monument. Om het risico op erosie in de geul en afkalving 
van het archeologische monument te voorkomen wordt oeverbescherming 
aangebracht. Naar verwachting zullen geen archeologische resten worden verstoord. 

De verwachting dat er geen archeologische waarden verloren gaan bij de 
dijkversterking en de maatregelen voor rivier- en natuurcompensatie is bepalend in 
mijn besluit vergunning te verlenen voor de werkzaamheden zonder aanvullende 
voorwaarden voor archeologisch onderzoek. 

Een afschrift van deze beschikking zend ik aan: 
• burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe; 
• de regioarcheoloog; 
• gedeputeerde staten van de provincie Gelderland en 
• de erfgoedinspectie, sector Archeologie in Den Haag 

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

Mw. M. Verschuur Mphil 
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