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Geacht college, 
 
Met uw brief van 13 mei 2015 brengt u de bijzondere archeologische vondsten in 
het plangebied Oosterdalfsen binnen uw gemeente onder mijn aandacht. U vraagt 
mij om een financiële en inhoudelijke bijdrage vanwege de extra werkzaamheden 
die deze vondsten met zich meebrengen. 
 
Allereerst wil ik u complimenteren met de wijze waarop de gemeente Dalfsen, 
samen met de betrokken partijen naar buiten is getreden met de vondsten. 
Hieruit spreekt een groot enthousiasme en draagvlak voor archeologie. Dalfsen 
toont zich een ambassadeur voor de archeologie in Nederland. 
 
Ten aanzien van uw vraag om een financiële bijdrage moet ik u helaas mededelen 
dat dit niet tot de mogelijkheden behoort. In het archeologiestelsel zijn 
gemeenten primair verantwoordelijk voor de zorg voor het bodemarchief. Daarin 
past geen financiële verantwoordelijkheid van het Rijk, omdat het Rijk daarmee in  
de gemeentelijke afweging zou treden. De beperkte aanvullende middelen die er 
in het verleden vanuit het rijk bestonden zijn dan ook in 2008 toegevoegd aan het 
gemeentefonds.  
 
Wat betreft uw vraag om inhoudelijke betrokkenheid kan ik u melden dat hier 
reeds stappen zijn gezet. Op 13 april heeft er een gesprek plaats gevonden 
tussen medewerkers van de gemeente Dalfsen en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE heeft daarbij aangegeven dat kennis en 
expertise van de RCE kan worden ingezet bij de uitwerking van vondstmateriaal, 
als vervolg op de basisuitwerking. Ook kan ten behoeve van de analyse van 
materiaal het laboratorium van de RCE worden benut. 
 
Daarnaast heb ik de RCE gevraagd om te bezien of het onderzoek in Dalfsen past 
binnen het programma Verbeteracties Archeologie. In het deelprogramma Oogst 
voor Malta wordt door de RCE verdiepend onderzoek (in de markt) uitgezet.  
Het gaat dan om zogenaamd synthetiserend onderzoek, waarbij de vondsten 
bijvoorbeeld in relatie kunnen worden gebracht met de uitkomsten uit onderzoek 
op andere vindplaatsen. Ik heb de RCE gevraagd om te beoordelen of de 
vondsten in Oosterdalfsen voldoen aan de criteria en aanbestedingsregels die 
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gelden voor het deelprogramma Oogst voor Malta, en om, wanneer de uitkomst 
hiervan positief is, Oosterdalfsen op te nemen in het programma. De RCE zal u 
hierover voor 1 november 2015 nader berichten. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
 
 
dr. Jet Bussemaker 




