
Bijlage 2: De Bestemming dat van toepassing is op het terrein van De 
Rieshoek is Maatschappelijk, waarde-Archeologie 2 en 4. 
Dit is zichtbaar gemaakt door de bruine kleur die het gehele terrein van 
De Rieshoek heeft gekregen. Daarnaast zijn er kleine en grotere kruizen 
zichtbaar op het terrein, dat geeft de archeologie waarde aan. De Regels 
die hierop van toepassing zijn , worden op de volgende pagina’s 
toegelicht.  

 
  



Artikel 8 Maatschappelijk 

  

8.1 Bestemmingsomschrijving 
  
De voor ‘maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. gebouwen ten behoeve van: 
- religieuze doeleinden; 
- sociaal-educatieve doeleinden; 
- sociaal-medische doeleinden; 
- sociaal-culturele doeleinden; 
b. bestaande aantal dienstwoningen; 
c. bijgebouwen bij de dienstwoning; 
met de daarbij behorende: 
d. in- en uitritten; 
e. parkeervoorzieningen; 
f. speelvoorzieningen; 
g. nutsvoorzieningen; 
h. groenvoorzieningen en water; 
i. tuinen, erven en terreinen; 
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
  
Binnen de bestemming zijn uitsluitend ondergeschikte horeca-activiteiten in de vorm van een kantine toegestaan. 
  
  

8.2 Bouwregels 
  
a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 
1. de gebouwen dienen uitsluitend binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 
2. ter plaatse van de aanduiding ‘nokrichting’, geldt dat de noklijn van het hoofdgebouw op enig punt binnen het 

bouwvlak hieraan evenwijdig loopt; 
3. de minimale en maximale goot- en bouwhoogte en dakhelling van gebouwen bedragen niet minder dan wel niet 

meer dan de ter plaatse van de aanduidingen ‘specifieke bouwaanduiding – a’ en ‘specifieke bouwaanduiding – b’ en 

‘specifieke bouwaanduiding – c’ in de verbeelding opgenomen bouwschema Maatschappelijk aangegeven minimale en 

maximale goot- en bouwhoogte en dakhelling, dan wel niet meer dan de goot-, bouwhoogte en dakhelling van het 

bestaande gebouw, indien deze minder of meer bedragen; 
4. in afwijking en aanvulling op het bepaalde onder 3 dient minimaal 10% van de gootlengte ter plaatse van de 

aanduidingen ‘specifieke bouwaanduiding – a’ en ‘specifieke bouwaanduiding – b’ en ‘specifieke bouwaanduiding – 

c’ in de verbeelding opgenomen bouwschema Maatschappelijk hoger respectievelijk lager dan de aangegeven 

minimale en maximale goothoogte te bedragen; 
5. de oppervlakte van de bedrijfswoning bedraagt niet meer dan 450 m³, dan wel bedraagt de bestaande oppervlakte, 

indien deze meer is; 
6. de maximale goothoogte van de bedrijfswoning bedraagt niet meer dan 4,5 m, dan wel bedraagt niet meer dan de 

bestaande goothoogte, indien deze meer is. 
  
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat: 
1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en reclame-uitingen zijnde, niet meer dan 2 m mag bedragen; 
2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 

2 m bedraagt, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een 

brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten 

hoogste 1 m bedraagt. 
  
  

8.3 Nadere eisen 
  
Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van: 
- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
- de sociale veiligheid; 
- de verkeersveiligheid; 
- de milieusituatie; 
nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van de bebouwing. 
  
  



 Artikel 19 Waarde – Archeologie 2 

  

19.1 Bestemmingsomschrijving 
  
De voor ‘waarde – archeologie 2’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, 

mede bestemd voor het behoud van archeologische waarden. 
  
  

19.2 Bouwregels 
  
Op deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, waarbij de bodem dieper dan 40 cm onder maaiveld (-

Mv) wordt geroerd, met uitzondering van: 
- bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte met niet meer dan 50 m² 

wordt uitgebreid; 
- bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 50 m² ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende 

bestemmingen.  
  
  

19.3 Afwijken van de bouwregels 
  
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.2, mits:  
a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen archeologische 

waarden (meer) aanwezig zijn, of;  
b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische 

waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad, of; 
c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht wordt of worden genomen: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden, of;  
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of;  
3. een verplichting de bouw van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg. 
  
Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, wordt een 

archeologisch deskundige om advies gevraagd. 
  

  

 

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

werkzaamheden 
  
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, 

geen bouwwerken zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de 

andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen: 
- het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden, waarbij in acht wordt genomen de oppervlakte welke 

reeds eerder door voornoemde werken is bewerkt;  
- het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 

grondbewerking dieper dan 40 cm;  
- het graven of dempen van watergangen; 
- het aanbrengen van systematische drainage in agrarische percelen dieper dan 40 cm; 
- het graven van sleuven breder dan 50 cm en dieper dan 100 cm ten behoeve van het aanbrengen van ondergrondse 

transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee verband houdende constructies, 

installaties en/of apparatuur;  
- het permanent verlagen van het waterpeil. 
  
b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt slechts verleend indien: 
1. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen archeologische 

waarden (meer) aanwezig zijn, of; 
2. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische 

waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of; 
3. één of meer van de volgende voorwaarden in acht wordt of worden genomen: 
- een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden, of; 



- een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of; 
- een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg. 
  
Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, wordt een 

professioneel archeoloog om advies gevraagd.  
  
c. Het verbod als bedoeld onder a is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die: 
- het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen; 
- reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 
- mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning; 
- aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden 

aanwezig zijn. 
 

Artikel 21 Waarde – Archeologie 4 

  

21.1 Bestemmingsomschrijving 
  
De voor ‘waarde – archeologie 4’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, 

mede bestemd voor het behoud van archeologische (verwachtings)waarde. 
  
  

21.2 Bouwregels 
  
Op deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, waarbij de bodem dieper dan 40 cm onder maaiveld (–

Mv) wordt geroerd, met uitzondering van: 
- bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte met niet meer dan 200 m² 

wordt uitgebreid; 
- bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 200 m² ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende 

bestemmingen. 
  
  

21.3 Afwijken van de bouwregels 
  
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.2, mits:  
a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen archeologische 

waarden (meer) aanwezig zijn, of; 
b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische 

waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad, of;  
c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht wordt of worden genomen: 
- een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden, of; 
- een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of; 
- een verplichting de bouw van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg. 
  
Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, wordt een 

archeologisch deskundige om advies gevraagd.  
  
  

 

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

werkzaamheden 
  
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
- het ontgronden, afgraven, egaliseren van gronden over een oppervlakte groter dan 200 m², waarbij in acht wordt 

genomen de oppervlakte welke reeds eerder door voornoemde werken is bewerkt; 
- het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 

grondbewerking over een oppervlakte groter dan 200 m² en dieper dan 40 cm; 
- het graven of dempen van watergangen; 



- het graven van sleuven breder dan 50 cm en dieper dan 100 cm ten behoeve van het aanbrengen van ondergrondse 

transport-, energie-, telecommunicatieleidingen en funderingen en daarmee verband houdende constructies, installaties 

en/of apparatuur;  
- het permanent verlagen van het waterpeil. 
  
b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt slechts verleend indien: 
- op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen archeologische 

waarden (meer) aanwezig zijn, of;  
- op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische 

waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of; 
- één of meer van de volgende voorwaarden in acht wordt of worden genomen: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden, of; 
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of; 
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg. 
  
Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, wordt een 

professioneel archeoloog om advies gevraagd. 
  
c. Het verbod als bedoeld onder a is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die: 
- het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik, waaronder in ieder geval wordt verstaan drainage en het 

uitbaggeren van sloten, betreffen; 
- reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 
- mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning; 
- aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden 

aanwezig zijn. 
 

 


