
1 Inleidende regels 

  

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

  

1.1 bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0417.BPCorrherzLaren-

Va01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen). 

  

1.2 plan 

het bestemmingsplan "Correctieve herziening, Laren " van de Gemeente Laren. 

  

1.3 vigerend bestemmingsplannen 

    

Bestemmingsplan Vaststellingsdatum 

Laren Noord 24 april 2013 

1e partiële herziening bestemmingsplan Laren-Noord 24 juni 2015 

Uitwerkingsplan Lingenskamp 51 5 september 2016 

    

Laren - West 26 juni 2013 

Wijzigingsplan Molenweg 6 mei 2015 

Scouting 28 juni 2017 

Verlengde Houtweg 10 24 juni 2016 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer in het Gooi 3 oktober 2016 

Rozenlaantje 12 en 12a 22 november 2016 

    

Zevenend-Postiljon 2015 29 juni 2016 

Wijzigingsplan Caliskamp 3 27 maart 2018 

1.4 overige begrippen 

Voor de overige begrippen blijven de begrippen van de vigerende bestemmingsplannen van kracht met dien 

verstande dat deze begrippen worden aangevuld dan wel aangepast worden conform de onderstaande 

begripsbepalingen. 

  

overkapping: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat dient om het grondoppervlak te overkappen; 

  

klikoberging: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat dient om kliko's uit het zicht te stallen; 

  



2 Bestemmingsregels 

  

Artikel 2 Administratieve regel 

a. Op deze technische herziening zijn van toepassing de regels van de vigerende bestemmingsplannen, 

zulks met inachtneming van de aanvulling/aanpassing van die regels zoals voorzien in deze herziening; 

b. Waar de verbeelding van dit bestemmingsplan niet voorziet in wijzigingen blijven de verbeeldingen van 

de vigerende bestemmingsplannen van kracht dit met in achtname van eventuele aanvullingen op deze 

verbeelding. 

Artikel 3 Detailhandel 

Artikel 5.1 van het bestemmingsplan Zevenend-Postiljon 2015 wordt gewijzigd in : 

  

a. detailhandel en / of dienstverlening, uitsluitend op de begane grond; 

b. wonen op de eerste verdieping of daarboven, waarbij maximaal het bestaande aantal woningen is toegestaan; 

  

De overige artikelleden worden doorgenummerd. 

Artikel 4 Gemengd 

De bestemming Gemengd zoals opgenomen in dit artikel wordt toegevoegd aan het bestemmingsplan Zevenend-

Postiljon 2015. 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een sportschool; 

b. bedrijven die in de van deze regels deel uitmakende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als 

categorie 1 of 2; 

c. aan de bedrijfsactiviteiten ondergeschikte en daarmee samenhangende kantoorruimte, met dien 

verstande dat zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan 

met de daarbij behorende: 

d. verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Gebouwen 

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met 

inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

b. de goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum 

bouwhoogte (m)' mag niet worden overschreden. 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
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Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden 

gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. de hoogte van terrein- en erfafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen indien gebouwd achter 

de voorgevelrooilijn en 1 meter indien gebouwd voor de voorgevelrooilijn; 

b. de hoogte van vlaggenmasten mag ten hoogste 8 meter bedragen; 

c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 meter bedragen; 

d. overkappingen niet zijn toegestaan.  

4.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten 

behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de milieusituatie; 

d. de sociale veiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

f. de aanwezige natuurwaarden. 

  

Artikel 5 Horeca 

De bestemming Horeca zoals opgenomen in dit artikel wordt toegevoegd aan het bestemmingslan Zevenend-

Postiljon 2015. 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een restaurant, uitsluitend op de begane grond, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

horeca-restaurant'; 

b. wonen op de eerste verdieping of daarboven, beperkt tot het bestaande aantal woningen; 

met de daarbij behorende: 

c. verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Gebouwen 

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met 

inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

b. de goot- en bouwhoogte van de gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), 

maximum bouwhoogte (m)' mag niet worden overschreden. 
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5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden 

gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen indien gebouwd 

achter de voorgevelrooilijn en 1 meter indien gebouwd voor de voorgevelrooilijn; 

b. de hoogte van vlaggenmasten mag ten hoogste 8 meter bedragen; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 meter bedragen. 

5.3 Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten 

behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de milieusituatie; 

d. de sociale veiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

f. de aanwezige natuurwaarden. 

5.4 Afwijken van de bouwregels 

5.4.1 Afwijken voor bouwen buiten bouwvlak 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5 lid 2.1 en toestaan 

dat een bedrijfsgebouw gedeeltelijk buiten een bouwvlak wordt gebouwd, mits: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 50% van het 

achtererfgebied bedraagt, met een maximum van 50 m²;   

b. de bouwhoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 4 meter bedraagt; 

c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

1. het straat- en bebouwingsbeeld; 

2. de verkeersveiligheid; 

3. de sociale veiligheid; 

4. de milieusituatie; 

5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

6. de aanwezige natuurwaarden. 

Artikel 6 Tuin 

Aan de regeling voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de bestemmingsplannen Laren-West, Laren Noord 

en Zevenend-Postiljon 2015 wordt aan de bestemming Tuin de volgende bepaling toegevoegd: 

  

de hoogte van klikobergingen mag ten hoogste 1,3 meter bedragen, het oppervlak mag niet meer dan 2 

m2 bedragen; 
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Aan de specifieke gebruiksregels voor de bestemming Tuin wordt in de vigerende bestemmingsplannen 

toegevoegd: 

  

- zwembaden en zwemvijvers niet zijn toegestaan 

- overkappingen niet zijn toegestaan.  

Artikel 7 Wonen 

Artikel 18.4.1 in het bestemmingsplan Laren-West wordt gewijzigd in: 

  

Burgemeester en Wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 18 lid 2.1 

onder e. voor het verhogen van de maximale bouwhoogte van hoofdgebouwen met ten hoogste 1 meter, tot een 

bouwhoogte van ten hoogste 10 meter, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

d. de aanwezige natuurwaarden.  

Artikel 18.5, lid a in het bestemmingsplan Laren-West wordt gewijzigd in: 

  

het vloeroppervlak ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf niet groter is 

dan 1/3 deel van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen met een maximum van 40 

m2;  

  

Artikel 18.2.2 sub j van bestemmingsplan Laren-West wordt verplaatst naar artikel 18.2.3 sub d. De verwijzing in 

artikel 18.4.2 naar artikel 18.2.2 sub j wordt gewijzigd in artikel 18.2.3 sub d. 

  

Artikel 19.5, lid a in het bestemmingsplan Laren Noord wordt gewijzigd in: 

  

het vloeroppervlak ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf niet groter is 

dan 1/3 deel van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen met een maximum van 40 

m2; 

  

Artikel 19.2.2 sub i van bestemmingsplan Laren-Noord wordt verplaatst naar artikel 19.2.3 sub d. De verwijzing in 

artikel 19.4.2 naar artikel 19.2.2 sub e wordt gewijzigd in artikel 19.2.3 sub d. 

  

Artikel 8 Waarde - Archeologie 1 (wettelijke beschermde archeologische monumenten) 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 1 (wettelijke beschermde archeologische monumenten)' aangewezen gronden 

zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en 

veiligstelling van archeologische waarden. 

8.2 Bouwregels 
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8.2.1 Omgevingsvergunning - activiteit bouwen 

Op de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 1 (wettelijke beschermde archeologische 

monumenten)' mag niet zonder een Omgevingsvergunning van de Rijksdienst worden gebouwd. 

8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

8.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 

Op de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 1 (wettelijke beschermde archeologische 

monumenten)' mogen zonder een Omgevingsvergunning van de Rijksdienst geen werken en werkzaamheden 

worden uitgevoerd. 

8.4 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de voor 'Waarde - Archeologie 1 (wettelijke beschermde 

archeologische monumenten)' aangewezen gronden, die, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor 

bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te wijzigen of geheel of gedeeltelijk van de verbeelding 

te verwijderen, indien: 

a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig 

zijn op zich op een andere plaats bevinden; 

b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het 

bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet. 

   

Artikel 9 Waarde - Archeologie 2 (archeologisch terrein) 

9.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2 (archeologisch terrein)' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische 

waarden. 

9.2 Bouwregels 

9.2.1 Omgevingsvergunning - activiteit bouwen 

a. De aanvrager van een Omgevingsvergunning - activiteit bouwen als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder 

a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, die betrekking heeft op de voor 'Waarde - 

Archeologie 2 (archeologisch terrein)' aangewezen gronden legt een KNA conform archeologisch 

onderzoeksrapport over waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal 

worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld. 

b. Het bevoegd gezag verleent de vergunning indien naar hun oordeel uit het KNA conform archeologisch 

onderzoeksrapport als bedoeld in sub a genoegzaam blijkt dat: 

1. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 

2. schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt 

door het in acht nemen van aan de Omgevingsvergunning - activiteit bouwen verbonden 

voorwaarden. 

9.2.2 Voorwaarden 
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In de situatie als bedoeld in artikel 9 lid 2.1 sub b, kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden aan de 

Omgevingsvergunning - activiteit bouwen verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen 

worden behouden; 

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 het bevoegd gezag bij de 

vergunning te stellen kwalificaties. 

Indien sub c van toepassing is, wordt in de voorwaarden bij de Omgevingsvergunning - activiteit bouwen geregeld 

wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. 

9.2.3 Uitzonderingen 

artikel 9 lid 2.1  en artikel 9 lid 2.2 zijn niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op: 

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt 

uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering, of; 

b. een bouwwerk met een oppervlakte kleiner dan 50 m², of; 

c. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0,3 m en zonder heiwerkzaamheden kan 

worden geplaatst. 

9.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

9.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 

Het is verboden om op of in de voor 'Waarde - Archeologie 2 (archeologisch terrein)' aangewezen gronden, 

zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden uit te voeren: 

a. afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage op 

een grotere diepte dan 30 cm; 

b. heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen; 

c. verlagen of verhogen van het waterpeil; 

d. aanleggen of rooien van bos of boomgaard; 

e. aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende 

constructies, installaties of apparatuur; 

f. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen. 

g. landbouwactiviteiten die jaarlijks een deel van de grond afplaggen. 

9.3.2 Uitzonderingen 

Het verbod als bedoeld in artikel 9 lid 3.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden of werken: 

a. worden uitgevoerd voor het realiseren van een bouwwerk waarop artikel 9 lid 2 van toepassing is; 
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b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 50 m²; 

c. reeds legaal in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan; 

d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden of een ontgrondingvergunning; 

e. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

9.3.3 Onderzoeksplicht 

a. De aanvrager van een Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of werkzaamheden als bedoeld in artikel 9 lid 3.1 die betrekking heeft op de voor 'Waarde - Archeologie 

2 (archeologisch terrein)' aangewezen gronden legt een KNA conform archeologisch onderzoeksrapport 

over waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord is 

vastgesteld. 

b. Het bevoegd gezag verleent de Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of werkzaamheden indien naar hun oordeel uit het KNA conform archeologisch 

onderzoeksrapport als bedoeld in sub a genoegzaam blijkt dat: 

1. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 

2. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan 

worden beperkt door het in acht nemen van aan de Omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden verbonden voorwaarden. 

9.3.4 Voorwaarden 

In de situatie als bedoeld in artikel 9 lid 3.3 sub b, kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden aan de 

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen 

worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of 

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 het bevoegd gezag bij de 

vergunning te stellen kwalificaties. 

Indien sub c van toepassing is, wordt in de voorwaarden bij de Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan 

tijdens de uitvoering van de werken of werkzaamheden. 

9.4 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de voor 'Waarde - Archeologie 2 (archeologisch terrein)' aangewezen 

gronden, die, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van 

archeologische waarden te wijzigen of geheel of gedeeltelijk van de verbeelding te verwijderen, indien: 

a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig 

zijn op zich op een andere plaats bevinden; 
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b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het 

bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet. 

  

Artikel 10 Waarde - Archeologie 3 (gebied of terrein met een hoge of onbekende archeologische 

verwachting) 

10.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3 (gebied of terrein met een hoge of onbekende archeologische verwachting)' 

aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de 

bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. 

10.2 Bouwregels 

10.2.1 Omgevingsvergunning - activiteit bouwen 

a. De aanvrager van een Omgevingsvergunning - activiteit bouwen als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder 

a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, die betrekking heeft op de voor 'Waarde - 

Archeologie 3 (gebied of terrein met een hoge of onbekende archeologische verwachting)' aangewezen 

gronden legt een KNA conform archeologisch onderzoeksrapport over waarin de archeologische waarde 

van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld. 

b. Het bevoegd gezag verleent de vergunning indien naar hun oordeel uit het KNA conform archeologisch 

onderzoeksrapport als bedoeld in sub a genoegzaam blijkt dat: 

1. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 

2. schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt 

door het in acht nemen van aan de Omgevingsvergunning - activiteit bouwen verbonden 

voorwaarden. 

10.2.2 Voorwaarden 

In de situatie als bedoeld in artikel 10 lid 2.1 sub b, kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden aan de 

Omgevingsvergunning - activiteit bouwen verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen 

worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of 

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 het bevoegd gezag bij de 

vergunning te stellen kwalificaties. 

Indien sub c van toepassing is, wordt in de voorwaarden bij de Omgevingsvergunning - activiteit bouwen geregeld 

wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. 

10.2.3 Uitzonderingen 

artikel 10 lid 2.1  en artikel 10 lid 2.2 zijn niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op: 
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a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt 

uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering, of; 

b. een bouwwerk met een oppervlakte kleiner dan 200 m², of; 

c. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0,3 m en zonder heiwerkzaamheden kan 

worden geplaatst. 

10.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

10.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 

Het is verboden om op of in de voor 'Waarde - Archeologie 3 (gebied of terrein met een hoge of onbekende 

archeologische verwachting)' aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd 

gezag (Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) 

de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage op 

een grotere diepte dan 30 cm; 

b. heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen; 

c. verlagen of verhogen van het waterpeil; 

d. aanleggen of rooien van bos of boomgaard; 

e. aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende 

constructies, installaties of apparatuur; 

f. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen. 

g. landbouwactiviteiten die jaarlijks een deel van de grond afplaggen. 

10.3.2 Uitzonderingen 

Het verbod als bedoeld in artikel 10 lid 3.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden of werken: 

a. worden uitgevoerd voor het realiseren van een bouwwerk waarop artikel 10 lid 2 van toepassing is; 

b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 200 m²; 

c. reeds legaal in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan; 

d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden of een ontgrondingvergunning; 

e. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

10.3.3 Onderzoeksplicht 

a. De aanvrager van een Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of werkzaamheden als bedoeld in artikel 10 lid 3.1 die betrekking heeft op de voor 'Waarde - Archeologie 

3 (gebied of terrein met een hoge of onbekende archeologische verwachting)' aangewezen gronden legt 

een KNA conform archeologisch onderzoeksrapport over waarin de archeologische waarde van het 

terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord is vastgesteld. 
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b. Het bevoegd gezag verleent de Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of werkzaamheden indien naar hun oordeel uit het KNA conform archeologisch 

onderzoeksrapport als bedoeld in sub a genoegzaam blijkt dat: 

1. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 

2. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan 

worden beperkt door het in acht nemen van aan de Omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden verbonden voorwaarden. 

10.3.4 Voorwaarden 

In de situatie als bedoeld in artikel 10 lid 3.3 sub a, kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden aan de 

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen 

worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of 

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 het bevoegd gezag bij de 

vergunning te stellen kwalificaties. 

Indien sub c van toepassing is, wordt in de voorwaarden bij de Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan 

tijdens de uitvoering van de werken of werkzaamheden. 

10.4 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de voor 'Waarde - Archeologie 3 (gebied of terrein met een hoge of 

onbekende archeologische verwachting)' aangewezen gronden, die, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd 

zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te wijzigen of geheel of gedeeltelijk van de 

verbeelding te verwijderen, indien: 

a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig 

zijn op zich op een andere plaats bevinden; 

b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het 

bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet. 
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