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Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1 Toepassingsbereik geldende bestemmingsplannen. 

1.1 Plangebied 

Op het plangebied van dit bestemmingsplan blijven van toepassing de verbeelding of plankaart(en) 

en de regels of voorschriften van: 

- het Bestemmingsplan Asten 1979, Bedrijventerrein, zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad op 23 februari 1981 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 20 april 

1982, alsmede 

- het Bestemmingsplan Asten 1982, Asterstraat, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 

28 augustus 1984 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 13 februari 1985, 

alsmede 

- het Bestemmingsplan Asten 1986, Bedrijventerrein, zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad op 23 februari 1988 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 18 mei 

1988, alsmede 

- het Bestemmingsplan Asten woongebied Loverbosch fase 1a 2010, zoals vastgesteld door 

de gemeenteraad op 14 december 2010 en in werking 18 maart 2011, alsmede 

- het Bestemmingsplan Asten Woongebieden, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 15 

december 2009 en in werking 13 maart 2010, alsmede 

- het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Campina, zoals vastgesteld door de gemeenteraad 

op 8 maart 2005 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 20 september 2005, 

alsmede 

- het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Sluis XI, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 

12 december 1977 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 20 december 1978, 

alsmede 

- het Bestemmingsplan Brug bij Sluis 10, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 19 

september 2006 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 20 maart 2007, alsmede 

- het Bestemmingsplan Buitengebied Asten 2008, zoals vastgesteld door de gemeenteraad 

op 7 juli 2009 en in werking 9 oktober 2009, alsmede 

- het Bestemmingsplan Centrum 1e fase, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 23 

april 1991 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 27 november 1991, alsmede 

- het Bestemmingsplan Centrum 2e fase, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 23 

maart 1993 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 10 november 1993, alsmede 

- het Bestemmingsplan Centrum 2e fase, 1e herziening, zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad op 23 februari 1999 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 3 juni 

1999, alsmede 

- het Bestemmingsplan Centrum 1e fase herziening 2000, zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad op 19 december 2000 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 3 juli 

2001, alsmede 

- het Bestemmingsplan Glastuinbouw Kleine Heitrak, zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad op 20 november 2007 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 27 mei 

2008, alsmede 
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- het Bestemmingsplan Heusden buitengebied Meijelseweg 53 en 74 2010, zoals vastgesteld 

door de gemeenteraad op 6 juni 2011 en in werking 30 juli 2011, alsmede 

- het Bestemmingsplan Heusden Gezandebaan 29 (camping Gezandebaan) 2010, zoals 

vastgesteld door de gemeenteraad op 4 juli 2011 en in werking 8 oktober 2011, alsmede 

- het Bestemmingsplan Heusden Sengersbroekweg 9 (Sumiran) 2010, zoals vastgesteld door 

de gemeenteraad op 20 september 2011 en in werking 12 juli 2011, alsmede 

- het Bestemmingsplan Nobisweg, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 

1991 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 27 maart 1992, alsmede 

- het Bestemmingsplan Nobisweg 1e herziening, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 

25 maart 1997 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 4 juli 1997, alsmede 

- het Bestemmingsplan Nobisweg herziening Heizeecht, zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad op 27 juni 2006 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 10 oktober 

2006, alsmede  

- het Bestemmingsplan project Gezandebaan, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 26 

maart 2009, alsmede 

- het Uitwerkingsplan Nobisweg 1e uitwerking, zoals goedgekeurd door het college van 

burgemeester en wethouders op 20 juni 1995 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 

op 29 augustus 1995, alsmede 

- het Uitwerkingsplan Nobisweg 3e uitwerking, zoals goedgekeurd door het college van 

burgemeester en wethouders op 18 april 2000 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 

op 27 juni 2000, alsmede 

 

met dien verstande, dat de plankaarten worden aangevuld met de dubbelbestemmingen Waarde-

Archeologie 1, Waarde-Archeologie 2 en Waarde-Archeologie 3 zoals op de bij dit bestemmingsplan 

behorende verbeelding is aangegeven en de voorschriften worden aangevuld dan wel gewijzigd 

zoals aangegeven in de volgende artikelen. 

 

1.2 Specifieke vorm van waarde–archeologisch monument/landschap 

Binnen de op de verbeelding aangeduide gebieden ‘specifieke vorm van waarde–archeologisch 

monument en archeologisch landschap’ zijn de hierna opgenomen bouwregels, afwijken van de 

bouwregels, nadere eisen en regels omgevingsvergunning voor de activiteit aanlegwerken, niet van 

toepassing. 

 

Artikel 2 Aanvulling begripsbepalingen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

plan: 

het bestemmingsplan Asten Archeologie 2012. 

aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 
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aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

archeologiebeleid: 

door een overheid vastgesteld kader voor de wijze waarop zij wil omgaan met haar zorgplicht ten 

aanzien van archeologische waarden op haar grondgebied. 

archeologisch beschermd monument: gebied of terrein van zeer hoge archeologische waarde 

dat van rijkswege of van gemeentewege is beschermd. 

archeologisch deskundige: 

professioneel archeoloog die voldoet aan de kwalificaties van de geldende Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie. 

archeologische verwachting: 

aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van 

archeologische relicten. 

archeologische waarde: 

oudheidkundige waarde, in de vorm van archeologische relicten in hun oorspronkelijke context. 

Zowel grote complexen/structuren zoals nederzettingsterreinen, als afzonderlijke vondsten kunnen 

met deze term worden aangeduid; 

archeologisch onderzoek: 

diversen vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, 

uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. 

bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0743BP02012002-

VO01 met de bijbehorende regels (en eventueel bijlagen).  

bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

bodemingreep/verstoringsoppervlakte: 

alle grondwerkzaamheden/activiteiten die een bodemverstorende werking kunnen hebben op het 

aanwezige archeologisch bodemarchief. 

archeologische beleidskaart Asten: 

De kaart met de ruimtelijke presentatie vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juni 2011 en 

afgeleid van de archeologische verwachtingen- en waardenkaart zoals die geldt op het tijdstip van 

het ter inzage leggen van het ontwerp van het facetbestemmingsplan; De kaart vormt de 

grondslag voor het archeologiebeleid en geeft aan welke gebieden in een bestemmingsplan de 

dubbelbestemming archeologie (zouden) moeten krijgen. 

oppervlakte van een bodemingreep: 

het bebouwde (bruto) oppervlak als het gaat om bovengrondse ontwikkelingen en het oppervlak 

van een bodemingreep vanaf maaiveld als het gaat om bodemingrepen in het kader van de 

procedure omgevingsvergunning; 

peil/maaiveld:  

a. ter plaatse van een gebouw waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg grenst: de hoogte 

van die weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 
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b. indien in het water wordt gewerkt: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest nabij 

gelegen punt waar het water grenst aan het vaste land; 

c. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.  

verbeelding: 

de kaart met bijbehorende verklaring, waarop de dubbelbestemming van de in het plan begrepen 

gronden is aangewezen. 

 

Artikel 3 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten: 

 

diepte bodemingreep: 

vanaf het peil/maaiveld tot aan het diepste punt van de ingreep. 

oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, dan wel bij een 

overkapping/carport tussen het buitenwerkse dakvlak, neerwaarts geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. Deze 

oppervlakte wordt met 10% vermeerderd t.b.v. kabels en leidingen, marge bouwput, e.d.  

inhoud van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken (en/of het hart van gemeenschappelijke scheidingsmuren), 

de buitenzijde van daken en dakkapellen en de dakvlakken, zulks met inbegrip van erkers, 

dakkapellen en loggia’s boven peil. 
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Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 

Dubbelbestemmingen 

 

Artikel 4 Waarde–Archeologie 1  

4.1 Bestemmingsomschrijving  

De voor Waarde–Archeologie 1  aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de op of in 

deze gronden aanwezige en of te verwachten archeologische monumenten. Deze bestemming is 

primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende enkelvoudige bestemmingen.  

    

4.2 Bouwregels   

4.2.1 Verbod 

Het is verboden te bouwen of te laten bouwen op de voor Waarde – Archeologie 1 (mede)bestemde 

gronden. 

 

4.2.2 Uitzonderingen 

1. Het onder 4.2.1. genoemde verbod is niet van toepassing op:  

a. vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en/of 

alleen de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders en/of 

parkeergarages; of gebouwen tot maximaal 2,5 meter uit de bestaande fundering worden 

opgericht; 

b. een bouwwerk dat geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt; 

c. een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan 100 m² of minder diep reikt dan 0,4 

meter beneden maaiveld; 

d. bebouwing welke nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte 

van 3 meter; 

e. gronden die reeds verstoord zijn op een diepte van meer dan 0,4 meter beneden maaiveld. 

f. gronden waarvan op basis van eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat er geen 

behoudenswaardige archeologica is aangetroffen. 

2. Burgemeester en wethouders zijn ingeval van verlening van een omgevingsvergunning 

bevoegd een daartoe aangewezen partij toestemming te verlenen om archeologische 

waarnemingen te doen ten tijde van de graafwerkzaamheden ten behoeve van het bouwwerk. 

 

4.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bij omgevingsvergunning bevoegd af te wijken van het bepaalde 

in 4.2.1. voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere daar voorkomende 

bestemmingen indien en voor zover: 

a. de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvan oppervlakte groter is dan 100 m² en 

de diepte van de bodemingreep meer bedraagt dan 0,4 meter beneden maaiveld en een en 

ander op basis van archeologisch onderzoek ofwel is aangetoond dat er geen  archeologische 

waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad, dan wel schade door de 
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bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door aan de 

omgevingsvergunning te verbinden regels;  

b. bij het afwijken als bedoeld onder a. kunnen burgemeester en wethouders de volgende regels 

verbinden: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals het al of niet bouwen van 

(parkeer)kelders, alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere 

voorzieningen die op dit doel zijn gericht; 

2. verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige; 

4. richtlijnen geven omtrent de wijze waarop omgegaan wordt met (toevals)vondsten die 

worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.  

 

4.4 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering van 

bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit onderzoek is gebleken dat ter 

plaatse behoudens- en beschermingswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig 

zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in 

situ) te behouden. 

 

4.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden: 

4.5.1 Verbod  

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde–Archeologie 1 zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren of te 

laten uitvoeren over een oppervlakte groter dan 100 m² en dieper dan 0,4 meter beneden 

maaiveld: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe ook worden gerekend het woelen, mengen, 

diepploegen en ontginnen; 

b. het verlagen of afgraven, het ophogen en het egaliseren van gronden; 

c. het graven, verbreden, verdiepen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het 

aanleggen van drainage en het verlagen van het waterpeil; 

d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd; 

e. het omzetten van gras- of akkerland in een teelt waarbij grond wordt afgevoerd, waartoe 

gerekend worden boomteelt en graszodenteelt; 

f. het afplaggen van heide- of natuurgebieden ten behoeve van natuurontwikkeling; 

g. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, of 

parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen; 
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h. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur waarvan de breedte van de 

grondwerken meer dan 0,5 meter bedragen; 

i. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten; 

j. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de 

bodem; 

k. het slopen van gebouwen en verwijderen van funderingen. 

 

4.5.2 Uitzonderingen  

Het verbod als bedoeld onder 4.5.1. is niet van toepassing indien de werken of  werkzaamheden: 

a. een oppervlakte hebben die kleiner is dan 100 m²,  tenzij het werken betreft genoemd onder 

4.5.1. onder e. en f.; 

b. op basis van archeologisch onderzoek aantonen dat geen archeologische waarden aanwezig 

zijn dan wel de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast; 

c. betrekking hebben op normaal onderhoud en agrarisch bodemgebruik; 

d. betrekking hebben op onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen en 

bijbehorende werken zoals gemalen, bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés 

van kabels en leidingen; 

e. -  reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan; 

- archeologisch onderzoek betreffen; 

- worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende (omgevings)vergunning. 

 

4.5.3 Voorwaarden omgevingsvergunning 

De in 4.5.1. genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming van de archeologische 

waarde(n) op grond waarvan de volgende bepalingen van toepassing zijn: 

a. aanvrager dient een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat 

blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders 

in voldoende mate is zeker gesteld of geen archeologische waarden aanwezig zijn, tenzij naar 

haar oordeel de archeologische waarde in andere informatie voldoende is zeker gesteld. 

b. aan de vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting tot het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek, of de verplichting de 

activiteit die leidt tot bodemverstoring te laten begeleiden door een archeologisch 

deskundige; 

4. de verplichting om aan te geven hoe wordt omgegaan  met (toevals)vondsten die gedaan 

worden tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. 
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4.6 Wijzigingsbevoegdheid  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening het plan te wijzigen door : 

a. op de verbeelding de bestemmingsaanduiding Waarde–Archeologie 1 geheel of gedeeltelijk te 

verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken 

locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel niet behoudenswaardig 

zijn; 

b. de verbeelding van het plan zodanig te wijzigen dat het bestemmingsvlak naar ligging wordt 

verschoven, dan wel naar omvang wordt vergroot of verkleind, of van de verbeelding wordt 

verwijderd voor zover de middels archeologisch onderzoek geconstateerde archeologische 

waarde daartoe aanleiding geeft; 

c. de oppervlaktes en/of de dieptes van de bodemingreep zoals opgenomen in deze regels te 

veranderen en/of hier desgewenst een extra aanduiding voor op te nemen indien dat op basis 

van nader verkregen archeologisch kennis noodzakelijk en/of mogelijk is. 

Op de voorbereiding van een besluit omtrent toepassing wijzigingsbevoegdheid is de in Afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. 

 

Artikel 5 Waarde–Archeologie 2  

5.1 Bestemmingsomschrijving  

De voor Waarde–Archeologie 2 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de op of in 

deze gronden aanwezige en of te verwachten archeologische monumenten. Deze bestemming is 

primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende enkelvoudige bestemmingen.  

    

5.2 Bouwregels   

5.2.1 Verbod 

Het is verboden te bouwen of te laten bouwen op de voor Waarde–Archeologie 2 (mede)bestemde 

gronden. 

 

5.2.2 Uitzonderingen 

1. Het onder 5.2.1. genoemde verbod is niet van toepassing op:  

a. vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en/of 

alleen de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders en/of 

parkeergarages; of gebouwen tot maximaal 2,5 meter uit de bestaande fundering worden 

opgericht; 

b. een bouwwerk dat geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt; 

c. een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan 250 m² of minder diep reikt dan 0,4 

meter beneden maaiveld; 

d. bebouwing welke nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte 

van 3 meter; 

e. gronden die reeds verstoord zijn op een diepte van meer dan 0,4 meter beneden maaiveld. 
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f. gronden waarvan op basis van eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat er geen 

behoudenswaardige archeologica is aangetroffen. 

2. Burgemeester en wethouders zijn ingeval van verlening van een omgevingsvergunning 

bevoegd een daartoe aangewezen partij toestemming te verlenen om archeologische 

waarnemingen te doen ten tijde van de graafwerkzaamheden ten behoeve van het bouwwerk. 

 

5.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bij omgevingsvergunning bevoegd af te wijken van het bepaalde 

in 5.2.1. voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere daar voorkomende 

bestemmingen indien en voor zover: 

a. de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvan oppervlakte groter is dan 250 m² en 

de diepte van de bodemingreep meer bedraagt dan 0,4 meter beneden maaiveld en een en 

ander op basis van archeologisch onderzoek ofwel is aangetoond dat er geen  archeologische 

waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad, dan wel schade door de 

bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door aan de 

omgevingsvergunning te verbinden regels;  

b. bij het afwijken als bedoeld onder a. kunnen burgemeester en wethouders de volgende regels 

verbinden: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals het al of niet bouwen van 

(parkeer)kelders, alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere 

voorzieningen die op dit doel zijn gericht; 

2. verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 

4. richtlijnen geven omtrent de wijze waarop omgegaan wordt met (toevals)vondsten die 

worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.  

 

5.4 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering van 

bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit onderzoek is gebleken dat ter 

plaatse behoudens- en beschermingswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig 

zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in 

situ) te behouden. 

 

5.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden: 

5.5.1 Verbod  

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde–Archeologie 2 zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren of te 
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laten uitvoeren over een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 0,4 meter beneden 

maaiveld: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe ook worden gerekend het woelen, mengen, 

diepploegen en ontginnen; 

b. het verlagen of afgraven, het ophogen en het egaliseren van gronden; 

c. het graven, verbreden, verdiepen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het 

aanleggen van drainage en het verlagen van het waterpeil; 

d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd; 

e. het omzetten van gras- of akkerland in een teelt waarbij grond wordt afgevoerd, waartoe 

gerekend worden boomteelt en graszodenteelt; 

f. het afplaggen van heide- of natuurgebieden ten behoeve van natuurontwikkeling; 

g. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, of 

parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen; 

h. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur waarvan de breedte van de 

grondwerken meer dan 0,5 meter bedragen; 

i. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten; 

j. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de 

bodem; 

k. het slopen van gebouwen en verwijderen van funderingen. 

 

5.5.2 Uitzonderingen  

Het verbod als bedoeld onder 5.5.1 is niet van toepassing indien de werken of werkzaamheden: 

a. een oppervlakte hebben die kleiner is dan 250 m², tenzij het werken betreft genoemd onder 

5.5.1. onder e. en f.; 

b. op basis van archeologisch onderzoek aantonen dat geen archeologische waarden aanwezig 

zijn dan wel de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast; 

c. betrekking hebben op normaal onderhoud en agrarisch bodemgebruik; 

d. betrekking hebben op onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen en 

bijbehorende werken zoals gemalen, bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés 

van kabels en leidingen; 

e. -  reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan; 

- archeologisch onderzoek betreffen; 

- worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende (omgevings)vergunning. 

 

5.5.3 Voorwaarden omgevingsvergunning 

De in 5.5.1. genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming van de archeologische 

waarde(n) op grond waarvan de volgende bepalingen van toepassing zijn: 

a. aanvrager dient een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat 

blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders 
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in voldoende mate is zeker gesteld of geen archeologische waarden aanwezig zijn, tenzij naar 

haar oordeel de archeologische waarde in andere informatie voldoende is zeker gesteld. 

b. aan de vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting tot het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek, of de verplichting de 

activiteit die leidt tot bodemverstoring te laten begeleiden door een archeologisch 

deskundige; 

4. de verplichting om aan te geven hoe wordt omgegaan  met (toevals)vondsten die gedaan 

worden tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. 

 

5.6 Wijzigingsbevoegdheid  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening het plan te wijzigen door : 

a. op de verbeelding de bestemmingsaanduiding Waarde–Archeologie 2 geheel of gedeeltelijk te 

verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken 

locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel niet behoudenswaardig 

zijn; 

b. de verbeelding van het plan zodanig te wijzigen dat het bestemmingsvlak naar ligging wordt 

verschoven, dan wel naar omvang wordt vergroot of verkleind, of van de verbeelding wordt 

verwijderd voor zover de middels archeologisch onderzoek geconstateerde archeologische 

waarde daartoe aanleiding geeft. 

c. de oppervlaktes en/of de dieptes van de bodemingreep zoals opgenomen in deze regels te 

veranderen en/of hier desgewenst een extra aanduiding voor op te nemen indien dat op basis 

van nader verkregen archeologisch kennis noodzakelijk en/of mogelijk is. 

Op de voorbereiding van een besluit omtrent toepassing wijzigingsbevoegdheid is de in Afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. 

 

Artikel 6 Waarde–Archeologie 3  

6.1 Bestemmingsomschrijving  

De voor Waarde–Archeologie 3 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de op of in 

deze gronden aanwezige en of te verwachten archeologische monumenten. Deze bestemming is 

primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende enkelvoudige bestemmingen.  

    

6.2 Bouwregels   

6.2.1 Verbod 

Het is verboden te bouwen of te laten bouwen op de voor Waarde–Archeologie 3 (mede)bestemde 

gronden. 
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6.2.2 Uitzonderingen 

1. Het onder 6.2.1. genoemde verbod is niet van toepassing op:  

a. vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en/of 

alleen de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders en/of 

parkeergarages; of gebouwen tot maximaal 2,5 meter uit de bestaande fundering worden 

opgericht; 

b. een bouwwerk dat geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt; 

c. een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan 2500 m² of minder diep reikt dan 0,4 

meter beneden maaiveld; 

d. bebouwing welke nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte 

van 3 meter; 

e. gronden die reeds verstoord zijn op een diepte van meer dan 0,4 meter beneden maaiveld. 

f. gronden waarvan op basis van eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat er geen 

behoudenswaardige archeologica is aangetroffen. 

2. Burgemeester en wethouders zijn ingeval van verlening van een omgevingsvergunning 

bevoegd een daartoe aangewezen partij toestemming te verlenen om archeologische 

waarnemingen te doen ten tijde van de graafwerkzaamheden ten behoeve van het bouwwerk. 

 

6.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bij omgevingsvergunning bevoegd af te wijken van het bepaalde 

in 6.2.1. voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere daar voorkomende 

bestemmingen indien en voor zover: 

a. de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvan oppervlakte groter is dan 2500 m² en 

de diepte van de bodemingreep meer bedraagt dan 0,4 meter beneden maaiveld en een en 

ander op basis van archeologisch onderzoek ofwel is aangetoond dat er geen  archeologische 

waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad, dan wel schade door de 

bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door aan de 

omgevingsvergunning te verbinden regels;  

b. bij het afwijken als bedoeld onder a. kunnen burgemeester en wethouders de volgende regels 

verbinden: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals het al of niet bouwen van 

(parkeer)kelders, alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere 

voorzieningen die op dit doel zijn gericht; 

2. verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 

4. richtlijnen geven omtrent de wijze waarop omgegaan wordt met (toevals)vondsten die 

worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.  
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6.4 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering van 

bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit onderzoek is gebleken dat ter 

plaatse behoudens- en beschermingswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig 

zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in 

situ) te behouden. 

 

6.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden: 

6.5.1 Verbod  

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde–Archeologie 3 zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren of te 

laten uitvoeren over een oppervlakte groter dan 2500 m² en dieper dan 0,4 meter beneden 

maaiveld: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe ook worden gerekend het woelen, mengen, 

diepploegen en ontginnen; 

b. het verlagen of afgraven, het ophogen en het egaliseren van gronden; 

c. het graven, verbreden, verdiepen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het 

aanleggen van drainage en het verlagen van het waterpeil; 

d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd; 

e. het omzetten van gras- of akkerland in een teelt waarbij grond wordt afgevoerd, waartoe 

gerekend worden boomteelt en graszodenteelt; 

f. het afplaggen van heide- of natuurgebieden ten behoeve van natuurontwikkeling; 

g. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, of 

parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen; 

h. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur waarvan de breedte van de 

grondwerken meer dan 0,5 meter bedragen; 

i. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten; 

j. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de 

bodem; 

k. het slopen van gebouwen en verwijderen van funderingen. 

 

6.5.2 Uitzonderingen  

Het verbod als bedoeld onder 6.5.1. is niet van toepassing indien de werken of  werkzaamheden: 

a. een oppervlakte hebben die kleiner is dan 2500 m²,  tenzij het werken betreft genoemd onder 

6.5.1. onder e. en f.; 

b. op basis van archeologisch onderzoek aantonen dat geen archeologische waarden aanwezig 

zijn dan wel de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast; 

c. betrekking hebben op normaal onderhoud en agrarisch bodemgebruik; 
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d. betrekking hebben op onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen en 

bijbehorende werken zoals gemalen, bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés 

van kabels en leidingen; 

e. -  reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan; 

- archeologisch onderzoek betreffen; 

- worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende (omgevings)vergunning. 

 

6.5.3 Voorwaarden omgevingsvergunning 

De in 6.5.1. genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming van de archeologische 

waarde(n) op grond waarvan de volgende bepalingen van toepassing zijn: 

a. aanvrager dient een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat 

blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders 

in voldoende mate is zeker gesteld of geen archeologische waarden aanwezig zijn, tenzij naar 

haar oordeel de archeologische waarde in andere informatie voldoende is zeker gesteld. 

b. aan de vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting tot het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek, of de verplichting de 

activiteit die leidt tot bodemverstoring te laten begeleiden door een archeologisch 

deskundige. 

4. de verplichting om aan te geven hoe wordt omgegaan  met (toevals)vondsten die gedaan 

worden tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. 

  

6.6 Wijzigingsbevoegdheid  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening het plan te wijzigen door : 

a. op de verbeelding de bestemmingsaanduiding Waarde–Archeologie 3 geheel of gedeeltelijk te 

verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken 

locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel niet behoudenswaardig 

zijn; 

b. de verbeelding van het plan zodanig te wijzigen dat het bestemmingsvlak naar ligging wordt 

verschoven, dan wel naar omvang wordt vergroot of verkleind, of van de verbeelding wordt 

verwijderd voor zover de middels archeologisch onderzoek geconstateerde archeologische 

waarde daartoe aanleiding geeft. 

c. de oppervlaktes en/of de dieptes van de bodemingreep zoals opgenomen in deze regels te 

veranderen en/of hier desgewenst  een extra aanduiding voor op te nemen indien dat op basis 

van nader verkregen archeologisch kennis noodzakelijk en/of mogelijk is. 

Op de voorbereiding van een besluit omtrent toepassing wijzigingsbevoegdheid is de in Afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.  



                      18 

Artikel 7 Waarde– Geen archeologische waarde  

 

De voor Waarde–Geen archeologische waarde aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de op of 

in deze gronden aanwezige en of te verwachten archeologische monumenten.  

Voor de gebieden met de aanduiding Waarde - geen archeologische waarde gelden geen nadere 

regels ten behoeve van de bescherming van archeologische monumenten.  
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Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 

Artikel 8 Anti-dubbeltelbepaling 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 
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Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 9 Overgangsrecht  

A  Overgangsrecht bouwwerken 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of 

in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van 

het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,: 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is tenietgegaan. 

2. Eenmalig kan ontheffing worden verleend van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud 

van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.  

3. Art. 9.A.1. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 

daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

B. Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten. 

4. Art. 9.B.1. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 

Artikel 10 Slotregel 

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Asten 

Archeologie 2012. 


