Bijlage bij amendement GL (A22-90) Beperken vrijgestelde diepte verstoring
Archeologie zand- en heidegrond.
Paraplubestemmingsplan Archeologie - Regels
Artikel 9 Waarde - Archeologie 7
9.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 7' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende
bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.
9.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 9.1 genoemde bestemming uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming
van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd,
indien het een bouwplan betreft met een oppervlakte van maximaal 100 m² en een verstoringsdiepte
van maximaal 20 cm onder het maaiveld;
c.

bouwplannen met een grotere oppervlakte dan genoemd onder b kunnen uitsluitend worden
gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of
bouwwerken:
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte,
voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt
van de bestaande fundering;
2. bij het bouwen bedraagt de verstoringsdiepte niet meer dan 20 cm onder het maaiveld.

9.3 Afwijken van de bouwregels
9.3.1 Afwijken
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.2.voor het bouwen ten
behoeve van de op deze gronden liggende andere bestemming(en), indien op basis van (archeologisch)
onderzoek is aangetoond, dat er geen of nauwelijks waarden aanwezig zijn dan wel dat de archeologische
waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.
9.3.2 Voorwaarden
Teneinde dit te bereiken kunnen aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 9.3.1 in ieder geval de
volgende regels worden verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor (ondanks de uitvoering van een
bouw- of aanlegplan) monumenten in de bodem worden behouden zoals alternatieven voor heiwerk,
het al niet bouwen van kelders, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere
voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige
op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en
wethouders bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
9.3.3 Bouwverbod

Indien uit het onderzoek, als bedoeld in artikel 9.3.1, blijkt dat de archeologische waarden van de gronden
door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze
door de in artikel 9.3.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de omgevingsvergunning
geweigerd.

9.3.4 Advies
Alvorens een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 9.3.1 kan worden verleend, wordt schriftelijk advies
ingewonnen bij de deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg omtrent de vraag of
door het verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan
aan de archeologische waarden, en of en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.

9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
9.4.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 7' zonder of in afwijking van
een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te
voeren:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 20 cm, waartoe worden gerekend
afgraven, verwijderen van oude funderingen, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen
en ophogen van gronden, alsmede het baggeren, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers
en andere wateren en het aanleggen van drainage;
b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen; tenzij:
1. in totaal niet meer dan 5% van het totale oppervlak van het bebouwde deel van het
bouwplan dieper dan20 cm onder maaiveld wordt verstoord;
2. de verstoring van 1 heipaal maximaal tweemaal de oppervlakte van de paal zelf is;
3. bestaande bebouwing in principe gesloopt worden tot op het maaiveld. Oude funderingen
worden niet gewijzigd. Ook niet ten behoeve van het heien. Door funderingen heen heien is
wel toegestaan (eventueel voorboren of voorheien toepassen)
4. de afstand tussen 2 rijen heipalen minimaal 5 meter bedraagt, gemeten tussen de palen;
5. er niet meer heipalen worden geslagen dan vanuit constructief oogpunt
noodzakelijk/minimaal is;
6. geen onderheide poeren worden toegepast (clusters van heipalen);
7. de heipalen worden geslagen, tenzij vanwege aantoonbare omgevingsfactoren geschroefde
palen noodzakelijk zijn.
c. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd en het aanleggen
of rooien van diepwortelende gewassen;
e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband
houdende constructies, installaties of apparatuur.
9.4.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod
Het verbod van lid 9.4.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 100 m² of niet dieper dan 20 cm onder maaiveld
plaatsvinden;
b. het normale onderhoud betreffen en die geen verdere verstoring met zich mee brengen;
c. baggerwerkzaamheden in het kader van groot onderhoud, die aantoonbaar niet dieper gaan dan in
het recente verleden bereikte baggerdieptes;
d. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij artikel 9.2 in acht is genomen;
e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
f. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning;
g. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
9.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 9.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van archeologisch
onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn
de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien:
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden een
onderzoek, zoals bedoeld in artikel 9.3.1, heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de
betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit onderzoek, door de activiteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op het
behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden
van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige.

9.4.4 Advies
Alvorens een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 9.4.3 kan worden verleend, wordt schriftelijk advies
ingewonnen bij de deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg omtrent de vraag of
door het verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan
aan de archeologische waarden, en of en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.
9.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming 'Waarde - Archeologie 7' geheel of
gedeeltelijk laten vervallen, indien:
a. uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
b. het op grond van archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.

