
Bijlage VII - Concept Bestemmingsregels 
 
Artikel x: Waarde – archeologie 1 (WR-a1) 
 
x.1. Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 

- het behoud en de bescherming van de archeologische (verwachtings)waarden van de gronden. 
 
x.2. Bouwregels 
 
x.2.1. Omgevingsvergunning voor het bouwen 
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 15 m² waarbij de bodem dieper dan 40 centimeter onder maaiveld 
wordt geroerd, moet alvorens een omgevingsvergunning 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 naar het 
oordeel van de gemeente in voldoende mate zijn vastgesteld; en 

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of 
gedocumenteerd. 

 
x.2.2. Uitzondering van de vergunningplicht 
Het bepaalde in lid x.2.1. is niet van toepassing bij bouwwerken waarvoor geldt dat: 

a. sprake is van vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet 
wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

b. het een bouwwerk betreft met een oppervlakte van ten hoogste 15 m²; 
c. het bouwwerk zal worden geplaatst zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm uit te voeren; 
d. uit een reeds door de gemeente getoetst en goedgekeurd archeologisch rapport is gebleken dat ter plaatse 

geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
 
x.2.3. Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bou wen 
Indien uit het in lid x.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van 
de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden verstoord, 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 archeologische 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 monumentenzorg die voldoet aan de in een door de 
gemeente goedgekeurd Programma van Eisen te stellen kwalificaties. 

 
x.3. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een  werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
 
x.3.1. Vergunningsplichtige werken en werkzaamheden  
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels bij de 
andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist: 

a. het ontgronden, afgraven, afplaggen, egaliseren en ophogen van gronden; 
b. het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 

grondbewerking dieper dan 40 centimeter;  
c. het dempen, graven, verdiepen of verbreden van watergangen en waterpartijen; 
d. het uitvoeren van werkzaamheden aan oevers en kaden; 
e. het planten van bomen, of het rooien van bomen waarbij stobben worden verwijderd; 
f. het aanleggen van drainage, ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
g. het verlagen van het grondwaterpeil; 
h. het verwijderen van fundamenten; 

 
x.3.2. Uitzondering van de vergunningplicht 
Het bepaalde in lid x.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden waarvoor geldt 
dat: 

a. deze het normale onderhoud betreffen; 
b. deze reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 
c. deze in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht 

door een daartoe bevoegde instantie; 
d. deze niet dieper gaan dan 40 cm beneden het maaiveld of een kleinere oppervlakte dan 15 m² beslaan. 
e. uit een reeds door de gemeente getoetst en goedgekeurd archeologisch rapport is gebleken dat ter plaatse 

geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
 



x.3.3. 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. 

 
x.3.4. Beoordelingscriteria 
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend moet er ten behoeve van de beoordeling van het rapport advies 
worden ingewonnen bij een ter zake kundige. 
 
x.3.5. Voorwaarden omgevingsvergunning 
Indien uit het in lid x.3.3 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 omgevingsvergunning: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische 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 monumentenzorg die voldoet aan de in een door de 
gemeente goedgekeurd Programma van Eisen te stellen kwalificaties. 

 
x.4. Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 
1' wordt verwijderd, indien uit deskundig archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse geen sprake (meer) is van 
behoudenswaardige archeologische waarden. 



Artikel x: Waarde – archeologie 2 (WR-a2) 
 
x.1. Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor  

- het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. 
 
x.2. Bouwregels 
 
x.2.1. Omgevingsvergunning voor het bouwen 
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 50 m² waarbij de bodem dieper dan 40 centimeter onder maaiveld 
wordt geroerd, moet alvorens een omgevingsvergunning 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. 

 
x.2.2. Uitzondering van de vergunningplicht 
Het bepaalde in lid x.2.1. is niet van toepassing bij bouwwerken waarvoor geldt dat: 

a. sprake is van vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet 
wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

b. het een bouwwerk betreft met een oppervlakte van ten hoogste 50 m²; 
c. het bouwwerk zal worden geplaatst zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm uit te voeren; 
d. uit een reeds door de gemeente getoetst en goedgekeurd archeologisch rapport is gebleken dat ter plaatse 

geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
 
x.2.3. Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bou wen 
Indien uit het in lid x.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van 
de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden verstoord, 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 archeologische 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 monumentenzorg die voldoet aan de in een door de 
gemeente goedgekeurd Programma van Eisen te stellen kwalificaties. 

 
x.3. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een  werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
 
x.3.1. Vergunningsplichtige werken en werkzaamheden  
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels bij de 
andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist: 

a. het ontgronden, afgraven, afplaggen, egaliseren en ophogen van gronden; 
b. het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 

grondbewerking dieper dan 40 centimeter;  
c. het dempen, graven, verdiepen of verbreden van watergangen en waterpartijen; 
d. het uitvoeren van werkzaamheden aan oevers en kaden; 
e. het planten van bomen, of het rooien van bomen waarbij stobben worden verwijderd; 
f. het aanleggen van drainage, ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
g. het verlagen van het grondwaterpeil; 
h. het verwijderen van fundamenten; 

 
x.3.2. Uitzondering van de vergunningplicht 
Het bepaalde in lid x.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden waarvoor geldt 
dat: 

a. deze het normale onderhoud betreffen; 
b. deze reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 
c. deze in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht 

door een daartoe bevoegde instantie; 
d. deze niet dieper gaan dan 40 cm beneden het maaiveld of een kleinere oppervlakte dan 50 m² beslaan. 
e. uit een reeds door de gemeente getoetst en goedgekeurd archeologisch rapport is gebleken dat ter plaatse 

geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
 



x.3.3. 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. 

 
x.3.4. Beoordelingscriteria 
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend moet er ten behoeve van de beoordeling van het rapport advies 
worden ingewonnen bij een ter zake kundige. 
 
x.3.5. Voorwaarden omgevingsvergunning 
Indien uit het in lid x.3.3 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 omgevingsvergunning: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische 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 monumentenzorg die voldoet aan de in een door de 
gemeente goedgekeurd Programma van Eisen te stellen kwalificaties. 

 
x.4. Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 
2' wordt verwijderd, indien uit deskundig archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse geen sprake (meer) is van 
behoudenswaardige archeologische waarden. 



Artikel x: Waarde – archeologie 3 (WR-a3) 
 
x.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 de archeologische waarden van de gronden. 
 
x.2. Bouwregels 
 
x.2.1. Omgevingsvergunning voor het bouwen 
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m² waarbij de bodem dieper dan 40 centimeter onder maaiveld 
wordt geroerd, moet alvorens een omgevingsvergunning 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. 

 
x.2.2. Uitzondering van de vergunningplicht 
Het bepaalde in lid x.2.1. is niet van toepassing bij bouwwerken waarvoor geldt dat: 

a. sprake is van vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet 
wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

b. het een bouwwerk betreft met een oppervlakte van ten hoogste 100 m²; 
c. het bouwwerk zal worden geplaatst zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm uit te voeren; 
d. uit een reeds door de gemeente getoetst en goedgekeurd archeologisch rapport is gebleken dat ter plaatse 

geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
 
x.2.3. Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bou wen 
Indien uit het in lid x.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van 
de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden verstoord, 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 archeologische 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 monumentenzorg die voldoet aan de in een door de 
gemeente goedgekeurd Programma van Eisen te stellen kwalificaties. 

 
x.3. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een  werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
 
x.3.1. Vergunningsplichtige werken en werkzaamheden  
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels bij de 
andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist: 

a. het ontgronden, afgraven, afplaggen, egaliseren en ophogen van gronden; 
b. het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 

grondbewerking dieper dan 40 centimeter;  
c. het dempen, graven, verdiepen of verbreden van watergangen en waterpartijen; 
d. het uitvoeren van werkzaamheden aan oevers en kaden; 
e. het planten van bomen, of het rooien van bomen waarbij stobben worden verwijderd; 
f. het aanleggen van drainage, ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
g. het verlagen van het grondwaterpeil; 
h. het verwijderen van fundamenten; 

 
x.3.2. Uitzondering van de vergunningplicht 
Het bepaalde in lid x.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden waarvoor geldt 
dat: 

a. deze het normale onderhoud betreffen; 
b. deze reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 
c. deze in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht 

door een daartoe bevoegde instantie; 
d. deze niet dieper gaan dan 40 cm beneden het maaiveld of een kleinere oppervlakte dan 100 m² beslaan. 
e. uit een reeds door de gemeente getoetst en goedgekeurd archeologisch rapport is gebleken dat ter plaatse 

geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
 



x.3.3. 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. 

 
x.3.4. Beoordelingscriteria 
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend moet er ten behoeve van de beoordeling van het rapport advies 
worden ingewonnen bij een ter zake kundige. 
 
x.3.5. Voorwaarden omgevingsvergunning 
Indien uit het in lid x.3.3 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 omgevingsvergunning: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische 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 monumentenzorg die voldoet aan de in een door de 
gemeente goedgekeurd Programma van Eisen te stellen kwalificaties. 

 
x.4. Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 
3' wordt verwijderd, indien uit deskundig archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse geen sprake (meer) is van 
behoudenswaardige archeologische waarden. 



Artikel x: Waarde – archeologie 4 (WR-a4) 
 
x.1. Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor  

- het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. 
 
x.2. Bouwregels 
 
x.2.1. Omgevingsvergunning voor het bouwen 
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 200 m² waarbij de bodem dieper dan 40 centimeter onder maaiveld 
wordt geroerd, moet alvorens een omgevingsvergunning 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. 

 
x.2.2. Uitzondering van de vergunningplicht 
Het bepaalde in lid x.2.1. is niet van toepassing bij bouwwerken waarvoor geldt dat: 

a. sprake is van vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet 
wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

b. het een bouwwerk betreft met een oppervlakte van ten hoogste 200 m²; 
c. het bouwwerk zal worden geplaatst zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm uit te voeren; 
d. uit een reeds door de gemeente getoetst en goedgekeurd archeologisch rapport is gebleken dat ter plaatse 

geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
 
x.2.3. Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bou wen 
Indien uit het in lid x.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van 
de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden verstoord, 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 archeologische 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 monumentenzorg die voldoet aan de in een door de 
gemeente goedgekeurd Programma van Eisen te stellen kwalificaties. 

 
x.3. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een  werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
 
x.3.1. Vergunningsplichtige werken en werkzaamheden  
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels bij de 
andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist: 

a. het ontgronden, afgraven, afplaggen, egaliseren en ophogen van gronden; 
b. het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 

grondbewerking dieper dan 40 centimeter;  
c. het dempen, graven, verdiepen of verbreden van watergangen en waterpartijen; 
d. het uitvoeren van werkzaamheden aan oevers en kaden; 
e. het planten van bomen, of het rooien van bomen waarbij stobben worden verwijderd; 
f. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur; 
g. het verlagen van het grondwaterpeil; 

 
x.3.2. Uitzondering van de vergunningplicht 
Het bepaalde in lid x.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden waarvoor geldt 
dat: 

a. deze het normale onderhoud, waaronder de aanleg van drainage, betreffen; 
b. deze reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 
c. deze in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht 

door een daartoe bevoegde instantie; 
d. deze niet dieper gaan dan 40 cm beneden het maaiveld of een kleinere oppervlakte dan 200 m² beslaan. 
e. uit een reeds door de gemeente getoetst en goedgekeurd archeologisch rapport is gebleken dat ter plaatse 

geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
 



x.3.3. 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. 

 
x.3.4. Beoordelingscriteria 
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend moet er ten behoeve van de beoordeling van het rapport advies 
worden ingewonnen bij een ter zake kundige. 
 
x.3.5. Voorwaarden omgevingsvergunning 
Indien uit het in lid x.3.3 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 omgevingsvergunning: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische 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 monumentenzorg die voldoet aan de in een door de 
gemeente goedgekeurd Programma van Eisen te stellen kwalificaties. 

 
x.4. Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 
4' wordt verwijderd, indien uit deskundig archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse geen sprake (meer) is van 
behoudenswaardige archeologische waarden. 
 
 


