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Artikel 15. Waarde – Archeologie 3 
 

15.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
 

▪ het behoud en de bescherming van mogelijk te verwachten hoge archeologische 
waarden van de gronden. 

 
 

15.2 Bouwregels 

15.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen 
 
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 500 m2, moet alvorens een omgevingsver-
gunning voor het bouwen wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd 
waarin: 
 

a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden 

verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en 

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden 

bewaard en/of gedocumenteerd. 
 
 
15.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 
 
Indien uit het in lid 15.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden ver-
stoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de 
omgevingsvergunning voor het bouwen: 
 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeolo-

gische waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumen-

tenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties. 
 
 
15.2.3 Uitzondering 
 
Het bepaalde in lid 15.2.1 is niet van toepassing op bouwwerken die niet dieper worden ge-
bouwd dan 
 

a. 0,40 m beneden het maaiveld; 

b. 1,00 m beneden het maaiveld, ter plaatse van de aanduiding 'archeologische waar-

den'. 
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15.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 

15.3.1 Vergunningplicht 
 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het be-
paalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een 
omgevingsvergunning vereist: 
 

a. het ophogen en ontgraven van de bodem; 

b. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegen-

heid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil, tenzij dit een maatregel is van het 

bevoegde waterschap; 

e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere 

leidingen en de daarmee verband houdende constructies; 

f. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan 

niet als bosgrond kunnen worden aangemerkt; 

g. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd; 

h. het aanleggen van bos of boomgaard; 

i. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen; 

j. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe gerekend worden woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen. 
 
 
15.3.2 Uitzondering 
 
Het bepaalde in lid 15.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden die: 
 

a. het normale onderhoud betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 

c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uit-

gevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie; 

d. 1.a een kleiner oppervlakte dan 500 m2 beslaan, of; 

1.b een groter oppervlakte dan 500 m2 beslaan en niet dieper gaan dan 0,40 m, 

 waarbij ter plaatse van de aanduiding “archeologische waarden” niet dieper 

 wordt gegaan dan 1,00 m beneden maaiveld.  
 
 
15.3.3 Uitsluiting uitzonderingsregel 
 
De in lid 15.3.2 genoemde uitzonderingsregels gelden niet indien in de periode van 24 maan-
den voor de datum van voorgenomen werken of werkzaamheden een uitzonderingsbepaling 
van toepassing is geweest op aangrenzende terreinen of terreinen op een afstand van minder 
dan 25 meter van het onderhavige terrein. 
 
 
15.3.4 Toetsingscriteria 
 
De in lid 15.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden. 
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15.3.5 Onderzoeksplicht 
 
Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat door de aanvrager een rapport is 
overgelegd waarin: 
 

a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden 

verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en 

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden 

bewaard en/of gedocumenteerd. 
 
 
15.3.6 Beoordelingscriteria 
 
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend moet er ten behoeve van de beoordeling 
van het rapport advies worden ingewonnen bij een ter zake deskundige. 
 
 
15.3.7 Voorwaarden omgevingsvergunning 
 
Indien uit het in lid 15.3.5 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord, kunnen 
één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergun-
ning: 

 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeolo-

gische waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumen-

tenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties. 
 
 

15.4 Voorrangsregeling 

In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van de dubbelbestemming 'Waarde - Ar-
cheologie 3' vóór de regels die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van 
toepassing zijn. 

 
 

15.5 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat: 
 

a. de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' wordt gewijzigd in de bestemming 'Waarde 

- Archeologie 2' indien de gronden op basis van deskundig archeologisch (voor-) on-

derzoek archeologische waarden blijken te bevatten die op grond van de gangbare 

waarderingssystematiek door burgemeester en wethouders als behoudens-waardig 

zijn bevonden (positief selectiebesluit); 

b. de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' wordt verwijderd, indien uit deskundig ar-

cheologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse geen sprake is van behoudenswaardige 

archeologische waarden. 

 
 


