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Geachte mevrouw Verdaas,

De afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam (BOOR) heeft op uw verzoek de
noodzaak van het uitvoeren van een archeologisch (voor)onderzoek in het kader van de
voorgenomen grondwerkzaamheden ter plaatse van het toekomstige compressorstation C.S.
Porthos te Rotterdam beoordeeld.

Beleidsbesluit
De gemeente Rotterdam ziet naar aanleiding van de plannen geen reden tot archeologisch
vooronderzoek (bureauonderzoek en/of inventariserend veldonderzoek) op de planlocatie. De
locatie kan voor de voorgenomen ontwikkeling worden vrijgegeven zonder archeologische
bemoeienis. Wel wordt benadrukt dat er altijd rekening gehouden dient te worden met
zogenaamde toevalsvondsten. Hiervan dient men op basis van de Erfgoedwet 2016, art. 5.10
het bevoegd gezag (de gemeente Rotterdam, voor deze Archeologie Rotterdam) te
informeren.

Onderbouwing
Op de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam (AWK 2005) wordt aan de locatie
een redelijk tot hoge archeologische verwachting dieper dan 3 m - NAP toegekend. Conform
het bestemmingsplan ‘Maasvlakte’ geldt voor het plangebied een bouwregeling en een
omgevingsvergunning voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 3 m - NAP
en die tevens een oppervlakte beslaan van meer dan 200 vierkante meter.

De grondroerende werkzaamheden betreffen de aanleg van een compressorstation,
bestaande uit een analysegebouw (20 m2), een compressorgebouw (1463 m2), een
klantstationgebouw (132 m2), een elektrogebouw (1091 m2), een hoofdgebouw (1230 m2), een
koelwaterpompgebouw (648 m2), een rijwielstalling (17 m2), twee abri's (22 m2) en een
warmtewisselaargebouw (622 m2). Voor leidingen zullen de ontgravingen tot ongeveer 250 cm
diep worden uitgevoerd. De reguliere ontgravingen voor de gebouwen gaan tot ongeveer 150
cm beneden maaiveld. Het ontvangststation voor elektra heeft een kelder met een
aanlegdiepte van 350 cm beneden maaiveld.
Het is nog onduidelijk of heipalen geplaatst gaan worden. Deze plantoets gaat uit van heipalen
met een lengte van 15 m.
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De werkzaamheden overschrijden de toegestane marges van het bestemmingsplan, echter de
ontgravingen betreffen grotendeels opgehoogd gebied en bestudering van sonderingen en
boringen in de omgeving laat zien dat de lagen met archeologische verwachting dieper liggen.
In verband hiermee acht de gemeente Rotterdam een archeologisch vooronderzoek op de
planlocatie niet noodzakelijk.

Let op
In het plangebied kunnen scheepswrakken voorkomen. Wrakken uit de 12e eeuw en later
kunnen aanwezig zijn vanaf 3 m - NAP. Hier dient rekening mee gehouden te worden en
indien aanwezig gemeld te worden bij het bevoegd gezag.
Bij eventuele wijzigingen in het bouwplan (zoals heipalen langer dan 15 m) kan een
archeologisch vooronderzoek alsnog nodig zijn en dient het opnieuw aan de afdeling
Archeologie te worden voorgelegd.

Met een vriendelijke groet,
hoogachtend,

DIRECTEUR STADSBEHEER OPENBARE WERKEN
(voor deze)
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