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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
 

Op 20 juni 2013 is de Nota Archeologiebeleid gemeente Sluis & Gemeentelijke Onderzoeksagenda 

Archeologie Sluis vastgesteld. Daarin is het archeologisch beleid van de gemeente verankerd. Dit 

beleid geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente. Op 28 september 2017 heeft er bijstelling 

van dit beleid plaatsgevonden. Deze bijstelling is beleidsmatig vastgelegd in het document Archeolo-

giebeleid & Onderzoeksagenda Sluis 2017 Eerste herziening. De herziening haakt in op de vele ver-

anderingen in het archeologisch bestel met name:  

 De inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet op 1 juli 2016; 

 De evaluatie van het beleid uit 2013; 

 Voortschrijdende inzichten waardoor in het herziene beleid de nodige aanpassingen zijn verricht, 

dit onder het motto “Soepel waar het kan en streng waar het moet”. Mede als gevolg hiervan zijn 

de oppervlaktevrijstellingen voor de lage verwachting in het buitengebied nu volledig vrijgesteld, 

waardoor dit meer overeen komt met de vrijstellingen van de andere gemeenten in Zeeuws-

Vlaanderen. Hierdoor zijn de regels vereenvoudigd en versoepeld, hetgeen ook zorgt voor een 

snellere doorloop bij de gemeentelijke organisatie. 

 

Dit bestemmingsplan is een logische juridisch planologische vertaalslag van het beleid. Het doel van 

dit beleid is om een vereenvoudiging van de archeologietoets voor de gebruikers te laten plaatsvin-

den. De gebruikers zijn overheden maar ook de aanvragers van de plannen. Dit geeft de volgende 

voordelen: 

 Het beleid wordt in een bestemmingsplan geregeld, 

 Men gaat naar 5 dubbelbestemmingen archeologie, 

 Deze aansluiting zoekt op de systematiek van de andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen (Hulst 

en Terneuzen), 

 Alle bekende archeologische vindplaatsen erin op zijn genomen, 

 Het beleid nu voldoet aan de actuele regelgeving vanuit het Rijk (Erfgoedwet 2016), 

 Kan zorgen voor 1 uniforme toetsing binnen de gehele gemeente Sluis voor wat betreft het onder-

deel archeologie. 

 

Voorliggend bestemmingsplan “Parapluplan Archeologie, gemeente Sluis” zorgt voor de juridisch-

planologische borging van het herziene archeologiebeleid. De archeologische maatregelenkaart is de 

basis voor het facetbestemmingsplan ‘Sluis, parapluplan archeologie’. In het facetbestemmingsplan 

(parapluplan) worden de archeologische waarden voorzien van een dubbelbestemming. De dubbelbe-

stemming geldt boven de (enkelvoudige) bestemming van de gronden, zoals Wonen, Bedrijf, Groen 

en Centrum.  Dit facetbestemmingsplan heeft betrekking op de bescherming van archeologische 

waarden voor plannen van en in de gemeente Sluis. 
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1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
 

Het plangebied betreft vrijwel de gehele gemeente Sluis. De exacte planbegrenzing is ingetekend op 

de verbeelding van dit bestemmingsplan. 

Het ‘Provinciaal Inpassingsplan Waterdunen’ valt buiten het plangebied van dit facetbestemmingsplan. 

In het vaststellingsbesluit van het provinciale inpassingsplan Waterdunen is opgenomen dat de ge-

meente Sluis tot 1 oktober 2019 geen bestemmingsplannen op deze gronden mag vaststellen. Daarbij 

is in dit inpassingsplan een regeling voor en afweging ten aanzien van het aspect archeologie is op-

genomen. Dit facetbestemmingsplan is wel van toepassing op het rijksinpassingsplan ’t Zwin, omdat 

onderhavig parapluplan de bestemmingen uit het inpassingsplan eerbiedigt, maar wel voorziet in de 

toevoeging van regels voor archeologische bescherming. Door het facetbestemmingsplan 'Paraplu-

plan Archeologie, gemeente Sluis' te laten gelden voor alle resterende bestemmingsplannen, wordt 

voor alle bestemmingsplannen uitgegaan van dezelfde archeologische beleidskaart en is hierop de-

zelfde regeling van toepassing. Hierdoor wordt recht gedaan aan de rechtsgelijkheid, wordt eendui-

digheid gecreëerd en is de bescherming van archeologische waarden beter geborgd en handhaaf-

baar. 

 

Figuur 1: ligging en begrenzing plangebied
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1.3 Vigerende bestemmings- en inpassingsplannen 
 

Binnen het plangebied van dit bestemmingsplan gelden op dit moment diverse bestemmingsplannen 

en een tweetal inpassingsplannen. De lijst hieronder is met de grote zorg samengesteld maar is mo-

gelijk niet limitatief. Het plangebied zoals op de verbeelding begrenst is leidend voor wat betreft het 

toepassingsbereik van dit parapluplan. 

 

Vigerende bestemmingsplannen 

In navolgende tabel is aangegeven wanneer de bestemmingsplannen zijn vastgesteld door de ge-

meenteraad en (indien van toepassing) goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie 

Zeeland. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de analoge bestemmingsplannen en de digitale 

bestemmingsplannen. Voor de gronden waarvoor een digitaal plan geldt, is op ruimtelijkeplannen.nl 

duidelijk te zien welk onderliggend bestemmingsplan er naast het facetbestemmingsplan van toepas-

sing is. Voor de analoge plannen is dat op ruimtelijkeplannen.nl niet één op één te zien. Dit kan ach-

terhaald worden aan de hand van onderstaande tabellen.  

 

Analoge bestemmingsplannen 

Nr. Naam Bestemmingsplan Datum vaststelling door 

raad. 

Datum goedkeuring door 

GS. 

1. Kom Cadzand 29 september 2005 16 mei 2006 

2. Kom Sluis 27 november 2008 30 juni 2009 (ged.) 

3. Kom IJzendijke 28 februari 2008 3 juni 2008 

4. Kom Oostburg 18 december 2008 26 mei 2009 

5. Golfdomein de Brugse vaart 22 mei 2008 9 december 2008  

6. Groede Podium 29 september 2005 16 mei 2006(ged.) 

7. Kom Heille 28 september 2006 24 april 2007 

    

8. 

 

Kom Heille, eerste herziening 19 mei 2011 n.v.t. 

 

9. 

10 

11 

12 

13 

14  

   

Breskens Waterfront 

Breskens Waterfront 1e herz 

Groede-Bad 

Groede Podium 

Brugse vaart golf  

Sluis woonpark groenevelt 

17 jun 1993 

16 jan 1997            

29 sep 2005 

29 sep 2005 

22 mei 2008 

23 nov 2006 

1 feb 1994 

28 feb 1997 

17 jan 2006 

16 mei 2006 

17 dec 2008 

13 mrt 2007 

    

 

Digitale bestemmingsplannen 

Nr. Naam Bestemmingsplan Datum vaststelling door 

raad. 

Imro codering NL.IMRO.1714. 

1. Buitengebied 23 juni 2011 001bpbui10-VG01 

2. Buitengebied eerste herziening (strand) 31 januari 2013 1eherz001bpbui10-VG01 

3. Kleine Kernen 27 juni 2013 bpkleinekernen-VG01 

4. Kom Aardenburg 29 september 2011 012bpabg10-VG01 

5. Kom Eede 29 september 2011 001bpede10-VG01 

6. Kom Breskens 23 juni 2011 002bpbre10-VG01 
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7. Verblijfsrecreatieterreinen 19 december 2013 bprecreatieterrein-VG01 

8. Cavelot 25 februari 2010 004bpcav10-VG01 

9. Recreatiepark Nieuwvliet-Bad (Ballast Nedam) 15 juli 2010 004bp10nvb-0130 

10 De Burght Oostburg 23 juni 2011 006bpbur10-VG01 

11 Nummer Een Zuid-Oost 30 september 2010 007bpeen10-0130 

12 Camping Welgelegen 23 juni 2011 009bpwel10-VG01 

13 Bootstraat 4-6-8 Aardenburg 21 juni 2012 bpbootstraat12-VG01 

14 Camping Wachtsluis 23 juli 2011 013bpwac10-VG01 

15 Langestrinkweg (golfbaan en parkeerterrein) 23 februari 2012 014bpstr10-VG01 

16 Wapen van Breskens 23 februari 2012 BPWVB-VG01 

17 MFC Breskens 31 januari 2013 bpmfcbreskens12-VG01 

18 Nieuwstraat 79 Sluis 22 maart 2012 bpnst11-VG01 

19 Strandhotel Cadzand-Bad 20 juni 2013 

19 december 2013 

bpstrandhotel11-VG01 

bpstrandhotel11-VG02 

20 De Branding Cadzand-Bad 20 juni 2013 

19 december 2013 

bpbranding11-VG01 

bpbranding11-VG02 

21 Lindenhoeve Sluis 27 september 2012 BPlindenhoeve12-VG01 

22 Kustwerk 24 oktober 2013 

23 oktober 2014 

28 januari 2016 

bpkustwerk12-VG01 

bpkustwerk12-VG002 

bpkustwerk1h-VG01 

23 Hoogstraat 35 Sluis 25 maart 2014 bphoogstraat35-VG01 

24 Jachthaven Cadzand -Bad 26 september 2013 

16 juli 2015 

bpjachthavenczb13-VG01 

bpjachthavenczb13-VG02 

25 Dumont Heilleweg 23 30 januari 2014 bpheilleweg13-VG01 

26 Beheersverordening Het Heem Breskens 25 oktober 2012 0001bvheem12-VG01 

272

8 

Beheersverordening Cadzand-Bad 

Duinhof Oost Cadzand-Bad 

26 september 2013 

25 juni 2014 

bvcadzandbad13-VG01 

bpduinhofoost13-VG01 

29 Woordweg 11a te Groede 25 juni 2014 bpWoordweg11a-VG01 

30 Opheffen geluidszone Breskens 24 september 2015 ppgeluidszone-VG01 

31 Bedrijventerreinen Sluis 24 september 2015 bpbedrijventerrein-VG01 

  26 mei 2016 bpbedrijventerrein-VG02 

32 Dorpsplein 9 Eede 20 november 2014 bp14dorpsplein9-VG01 

33 Erasmusweg Cadzand 22 oktober 2015 bperasmusweg14-VG01 

34 Viscentrum Breskens 25 juni 2015 bp15viscentrum-VG01 

35 Buitengebied derde herziening 16 juli 2015 bp3eherzbpbui15-VG01 

36 Blanke Top Cadzand-Bad 24 maart 2016 bpblanketop-VG01 

37. Bestemmingsplan Waterdunen (inpassingsplan) 15 februari 2012 9929.vIPPWatdunen-ONH1 

    

38 Vierhonderdpolderdijk Cadzand  25 feb 2016 bp15vierhonderd-VG01 

39 Klein Brabant Waterlandkerkje 26 mei 2016 bpkleinbrabant18-VG01 

40 Landgoed Nooren Cadzand 23 mrt 2017 bplandgcadzand-VG01 

41 Maagdenweg Draaibrug 29 sep 2016 bpmaagdenweg1-VG01 

42 Supermarkt Oostburg 14 jul 2016 bpsupermarktoburg-VG01 

  8 nov 2017 bpsupermarktoburg-GU01 

  9 nov 2017 bpsupermarktoburg-OH01 

43 Sasputsestraat 14 Schoondijke 29 sep 2016 bpsasputsestr14-VG01 

44 Caricole Cadzand-Bad 29 sep 2016 bpcaricole-VG01  

45 

46 

47 

Kom Cadzand 

Tragel Oost Smedekensbrugge 

Kleine kernen 1e herziening 

13 jul 2017 

27 okt 2016 

27 okt 2016 

bpcadzand-VG01 

bptroostsmedbrugge-VG01 

bpkleinekernen1h-VG01 
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48 

49 

50 

 

 

Heilleweg 16 

Kapelleweg 1 Nieuwvliet 

2e herziening Buitengebied 

24 nov 2016 

20 apr 2017 

28 mei 2015 

14 dec 2016 

24 mei 2017 

bpheilleweg16-VG01 

bpkapelleweg1-VG01 

2eherzbpbui14-VG01 

2eherzbpbui14-VG02 

2eherzbpbui14-VG03 

51 Spuiplein Breskens 26 okt 2017 bpspuiplein-VG01 

 

Vigerende inpassingsplannen 

Waterdunen 

In het vaststellingsbesluit van het provinciale inpassingsplan Waterdunen is opgenomen dat de ge-

meente Sluis tot 1 oktober 2019 geen bestemmingsplannen op deze gronden mag vaststellen. Dit 

parapluplan is daarom niet van toepassing op het inpassingsplan en bijbehorende herziening. Daarbij 

is in het inpassingsplan zelf een regeling voor archeologie opgenomen.  

 

‘t Zwin' 

Onderhavig facetbestemmingsplan is wel van toepassing op het rijksinpassingsplan ’t Zwin, omdat 

onderhavig parapluplan de bestemmingen uit het inpassingsplan eerbiedigt. Alleen de archeologische 

bescherming wordt hieraan toegevoegd. 

 

Facetbestemmingsplan bij nieuwe bestemmingsplannen 

Bij nieuwe bestemmingsplannen wordt de archeologische regeling van die van het parapluplan arche-

ologie overgenomen.  

 

 

1.4 Opzet van de toelichting 
 

Het bestemmingsplan bestaat uit een ‘verbeelding’ (plankaart), de ‘regels’ en een toelichting. Alleen 

de regels en de verbeelding zijn juridisch bindend. De toelichting geeft onderbouwing en uitleg aan de 

regels en de verbeelding. Hoofdstuk 2 van de toelichting omvat de beschrijving van het geldende be-

leid van de diverse betrokken overheden. In hoofdstuk drie wordt de planbeschrijving gegeven. Het 

vierde hoofdstuk bevat de juridische toelichting, met een beschrijving en onderbouwing van de op-

bouw van de regels en verbeelding. Een ontwikkeling dient ook financieel haalbaar te zijn, dat is het 

onderwerp van hoofdstuk vijf. Hoofdstuk zes omvat een beschrijving van de procedures. 
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2. BELEIDSKADER 

2.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid dat relevant is voor het Parapluplan Archeologie, ge-

meente Sluis'. Allereerst wordt ingegaan op landelijke en provinciale wetgeving, vervolgens komen 

relevante aspecten uit het gemeentelijke archeologiebeleid aan bod. 

 

 
2.2 Landelijke wetgeving 

 

Verdrag van Valletta 

In 1992 is het Verdrag van Valletta (Malta) door de landen van de EU, waaronder Nederland, onderte-

kend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van archeologisch erfgoed. 

Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische waarden in situ bewaard moeten blijven. 

Dat wil zeggen, dat ernaar gestreefd moet worden om de waarden op de locatie te behouden. Als dit 

niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij bouwplannen, dan moeten de waarden worden opgegraven en ex 

situ1 worden bewaard.. Daarnaast dient bij ruimtelijke ontwikkelingen in een vroeg stadium rekening 

gehouden te worden met de archeologische waarden. Initiatiefnemers tot verstoring van bodemarchief 

betalen de kosten van het archeologisch onderzoek. 

 

Wet op de archeologische monumentenzorg (Monumentenwet 1988) 

Het verdrag van Valletta is op 1 september 2007 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, door 

middel van de Wet op de archeologische monumentenzorg. Als gevolg hiervan is de Monumentenwet 

1988 gewijzigd. Ingevolge de gewijzigde Monumentenwet 1988 moet de gemeenteraad bij de vaststel-

ling van een bestemmingsplan of een beheersverordening rekening houden met de in de grond aan-

wezige dan wel de te verwachten archeologische waarden. Bij een bestemmingsplan kan in het be-

lang van de archeologische monumentenzorg voor een aanlegactiviteit of een bouwactiviteit een om-

gevingsvergunning verplicht worden gesteld. In de wet is opgenomen dat de bepalingen voor activitei-

ten ten dienste van de omgevingsvergunning, afwijken van het bestemmingsplan of slopen van een 

bouwwerk niet van toepassing zijn op projecten met een oppervlakte kleiner dan 100 m². De gemeen-

teraad heeft afwijkende oppervlaktevrijstellingen vastgesteld door middel van het archeologiebeleid. 

Inmiddels is deze wet grotendeels opgegaan in de Erfgoedwet 2016. 
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Erfgoedwet 2016 

Per 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet in werking getreden. Deze wet vervangt 6 wetten en regelin-

gen op het gebied van cultureel erfgoed waaronder de Monumentenwet 1988.  Samen met de nieuwe 

Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. 

 

Ten aanzien van de regels voor archeologische monumentenzorg, de bescherming van archeolo-

gische waarden en het onderzoeken en opgraven ervan zijn de volgende zaken uit de Erfgoedwet van 

belang: 

 De basis van de bescherming van archeologisch erfgoed in de Erfgoedwet is het verdrag van 

Valletta (ook wel het verdrag van Malta). De bescherming heeft als doel om archeologisch erfgoed 

zoveel mogelijk in situ, dus in de grond, te behouden. Dankzij het principe van “de verstoorder be-

taalt” uit het verdrag van Valletta worden meer archeologische resten in situ behouden; 

 Gemeenten spelen een belangrijke rol in het archeologische stelsel. Tijdens het opstellen van 

bestemmingsplannen houden ze rekening met archeologische waarden. Ook maken zij meestal 

de afweging of archeologische waarden in situ behouden moeten blijven of kunnen worden opge-

graven; 

 Het bestaande stelsel uit de Monumentenwet 1988 verandert op een aantal punten, maar blijft 

verder grotendeels in stand. De Erfgoedwet vervangt de huidige opgravingsvergunning van de 

Minister van OCW door een certificaat. Dat moet garanderen dat opgravingen volgens de wettelij-

ke norm op professionele wijze worden uitgevoerd. 

 De Erfgoedwet vormt samen met de Omgevingswet het wettelijke fundament voor de archeologie 

in Nederland. Onderdelen van de huidige Monumentenwet over archeologie worden overgeheveld 

naar de Omgevingswet. Dit geldt in ieder geval voor de verplichting om rekening te houden met 

archeologie bij het opstellen van bestemmingsplannen en de vergunningverlening voor het versto-

ren van archeologische rijksmonumenten. Op dit moment geeft de Minister van OCW deze ver-

gunning af. In de nieuwe situatie wordt het college van burgemeesters en wethouders de vergun-

ningverlener, maar houdt de Minister van OCW wel een adviesrol en een instemmingsrecht.  

 Het Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD)2 stelt normen op voor het opgraven 

zelf, het conserveren en documenteren van archeologische vondsten en het opstellen van een 

rapport over de opgraving. De Minister van OCW stelt de door het CCvD geschreven norm vast. 

Het is de verwachting dat er meer draagvlak is voor de norm omdat deze door professionals uit 

het archeologieveld is opgesteld en daarmee voor een betere naleving. Met als uiteindelijke doel 

een betere kwaliteit van archeologisch onderzoek. Bovendien kan met de norm eenvoudiger wor-

den ingespeeld op ontwikkelingen binnen de archeologische sector. Een aanvragend archeolo-

gisch opgravingsbedrijf krijgt het certificaat als uit de toetsing blijkt dat wordt voldaan aan de ge-

stelde eisen. Via audits controleert de verstrekker –een certificerende instelling- of de certificaat-

houder tijdens zijn werk daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen. Naar verwachting worden er 

verschillende certificaten geïntroduceerd voor werkzaamheden die onder een opgraving vallen. Zo 

is het voorstelbaar dat er een certificaat komt voor booronderzoek en een certificaat voor opgra-

ven. De Erfgoedwet stelt geen eisen aan bijvoorbeeld advisering en bureauonderzoek. Maar deze 

Professionals in het archeologieveld verenigd in het Centraal College van Deskundigen  
  Archeologie (CCvD)
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activiteiten kunnen wel vrijwillig gecertificeerd worden, waarmee partijen een extra mogelijkheid 

krijgen om ook hier uitdrukking te geven aan kwaliteit en zich te onderscheiden in de markt. 

 De certificerende instellingen moeten beschikken over een accreditatie van de Raad voor Accredi-

tatie en een aanwijzing van de Minister van OCW. De Raad voor Accreditatie beoordeelt de certi-

ficerende instelling en ziet toe op zijn deskundigheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en be-

trouwbaarheid. De Minister wijst alleen certificerende instellingen aan als zij beschikken over ac-

creditatie. 

 Op dit moment houdt de Erfgoedinspectie toezicht op de naleving van alle regels rond opgravin-

gen. Met ingang van de Erfgoedwet toetsen de certificerende instellingen de naleving van de certi-

ficaten. In het uiterste geval kan een certificerende instelling een certificaat intrekken bij onvol-

doende of gebrekkige naleving. Bij een goed functionerend systeem van certificering hoeft de Erf-

goedinspectie niet meer in het veld toe te zien op de professionaliteit. Zij zal zich daarom concen-

treren op het stelseltoezicht, en op naleving van de overige publieke normen, bijvoorbeeld op het 

verbod op opgraven zonder certificaat, de meldingsplichten en de rapportageplicht. 

 

In onderhavig facetbestemmingsplan is rekening gehouden met de Erfgoedwet 2016.  Zo is een aan-

gepaste definitie van “opgraving” opgenomen, waarbij ook scheepswrakken en andere maritieme ar-

cheologie vallen. Ook is in de planregels opgenomen dat het onderzoeksrapport, het onderzoekspro-

ces dat tot het rapport heeft geleid als ook de archeologische waardestelling dienen te voldoen aan de 

binnen de beroepsgroep algemeen gangbare kwaliteitsafspraken en –criteria, zoals verwoord in de 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA) dan wel, na vaststelling ervan door de Minis-

ter van OCW, de normen zoals opgesteld door het Centraal College van Deskundigen Archeologie 

(CCvD). De KNA is hierbij als ‘vangnet’ opgenomen voor het geval de normen zoals op te stellen door 

het CCvD nog niet beschikbaar zijn op het moment van het inwerking treden van onderhavig bestem-

mingsplan. 

 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

In het Besluit ruimtelijke ordening is aangegeven dat de toelichting van een bestemmingsplan ten 

minste een beschrijving bevat van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische 

waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden (artikel 3.1.6 

lid 5 onder a). 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor) 

Op grond van de Wabo (artikel 2.22 lid 3 onder d) kunnen aan een omgevingsvergunning voor het 

bouwen, aanleggen, afwijken van het bestemmingsplan of slopen van een bouwwerk in een be-

schermd stads- of dorpsgezicht, in het belang van de archeologische monumentenzorg voorschriften 

worden verbonden. Inhoudelijk wordt deze zorg voor de archeologische monumentenzorg geregeld 

door artikel 5.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op grond van dit artikel kunnen de navolgende 

voorschriften aan een omgevingsvergunning worden verbonden, inhoudende een verplichting: 

 tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden 

behouden; 

 tot het doen van opgravingen; 
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 de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij die voorschriften te stellen kwalifica-

ties. 

 

 

2.3 Provinciaal beleid 
 

Omgevingsplan Zeeland 2018, Omgevingsverordening Zeeland 2018 

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 21 september 2018 het Omgevingsplan Zeeland 2018 en 

de Omgevingsverordening Zeeland 2018 vastgesteld. Het Omgevingsplan Zeeland 2018 is het pro-

vinciaal beleidsplan voor de volle breedte van de fysieke leefomgeving. Voortzetting van het voor-

gaande beleid is het uitgangspunt. Nieuw beleid is er onder meer voor de inrichting van de kustzone, 

energietransitie en klimaatadaptatie. In de Omgevingsverordening Zeeland 2018 worden de bestaan-

de verordeningen op het gebied van ruimte, milieu, water, wegen- en vaarwegen, natuur, distelbeheer, 

landschap en ontgrondingen samengevoegd. De voorgaande verordeningen zijn ingetrokken. De be-

staande regels zijn zoveel mogelijk ongewijzigd overgenomen. 

 

In het omgevingsbeleid wordt een taakverdeling tussen Rijk, Provincie Zeeland, waterschap en ge-

meenten geïntroduceerd waarbij meer taken en verantwoordelijkheden bij de gemeenten liggen en de 

Provincie zich tot de kerntaken beperkt. Daarbij geeft de Provincie kaders aan en maken de gemeen-

ten afspraken over hoe die kaders in de eigen regio worden ingevuld. Onderwerpen opgenomen in de 

Verordening Ruimte en voor de provincie van groot belang, zijn bijvoorbeeld woningbouw, bedrijven-

terreinen, windmolens, natuurgebieden en intensieve veehouderij. 

 

De doelstelling van de provincie ten aanzien van archeologie is de bescherming en ontwikkeling van 

aardkundige en archeologische waarden. De Provincie beheert daarbij archeologische bodemvond-

sten en beschermt archeologisch en aardkundig waardevolle gebieden. De Provincie richt zich voor 

de bescherming specifiek op terreinen van bekende archeologische waarden. De Provincie heeft de 

bevoegdheid gebieden aan te wijzen als archeologisch attentiegebied. De Provincie ondersteunt ge-

meenten in hun archeologiebeleid door informatie over archeologische waarden te beheren en be-

schikbaar te stellen en ontwikkeling van eigen gemeentelijk of regionaal beleid te (onder)steunen.  

 
 
2.4 Archeologiebeleid gemeente Sluis 
 

Archeologiebeleid & Onderzoeksagenda Sluis 2017 

 

Vanuit de landelijke wetgeving en het provinciale beleid heeft de gemeente Sluis archeologisch beleid 

opgesteld. Op 28 september 2017 is de Nota Archeologiebeleid & Onderzoeksagenda Sluis 2017 

vastgesteld. Het doel van het archeologiebeleid is het beschermen van het archeologisch bodemar-

chief. Dit is de eerste herziening van het archeologiebeleid van 20 juni 2013. De herziening haakt in 

op de vele veranderingen in het archeologisch bestel met name:  

 de inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet op 1 juli 2016; 
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 de evaluatie van het beleid uit 2013; 

 voortschrijdende inzichten waardoor in het herziene beleid de nodige aanpassingen zijn verricht, 

dit onder het motto “Soepel waar het kan en streng waar het moet”. Mede als gevolg hiervan is de 

lage verwachting volledig vrijgesteld, waardoor dit meer overeen komt met de vrijstellingen in de 

gemeenten Hulst en Terneuzen. Hierdoor zijn de regels vereenvoudigd en versoepeld, hetgeen 

ook zorgt voor een snellere doorloop bij de gemeentelijke organisatie. 

 

Dit bestemmingsplan is een logische juridisch planologische vertaalslag van het beleid. Het doel van 

dit beleid is om een vereenvoudiging van de archeologietoets voor de gebruikers te laten plaatsvin-

den. De gebruikers zijn overheden maar ook de aanvragers van de plannen. Dit geeft de volgende 

voordelen: 

 Het beleid wordt in een bestemmingsplan geregeld, 

 Men gaat naar 5 dubbelbestemmingen archeologie, 

 Deze aansluiting zoekt op de systematiek van de andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen (Hulst 

en Terneuzen), 

 Alle bekende archeologische vindplaatsen er in op zijn genomen, 

 Het beleid nu voldoet aan de actuele regelgeving vanuit het Rijk (Erfgoedwet 2016), 

 Kan zorgen voor 1 uniforme toetsing binnen de gehele gemeente Sluis voor wat betreft het onder-

deel archeologie. 

 

De gemeente Sluis heeft uitvoerig onderzoek laten verrichten door verschillende archeologische bu-

reaus. Op basis daarvan zijn ten behoeve van het archeologiebeleid verwachtingskaarten gemaakt 

voor het gehele grondgebied van de gemeente. Hierin worden vier verschillende archeologische ni-

veaus onderscheiden: 

- Laag 1: Formatie van Naaldwijk/Laagpakket van Walcheren 

- Laag 2: Formatie van Nieuwkoop/Hollandveen 

- Laag 3: Formatie van Walcheren/Laagpakket van Wormer 

- Laag 4: Formatie van Nieuwkoop/Formatie van Oosterhout/Boxtel 

Voor de kernen zijn aparte kaarten gemaakt.  

 

In het archeologiebeleid zijn vrijstellingsgrenzen opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met de 

Wet ruimtelijke ordening, de bodemgesteldheid, resultaten uit archeologische onderzoeken, de vier 

verschillende archeologische niveaus en het maatschappelijk draagvlak. Het betreft vrijstellingsgren-

zen op basis van oppervlakte en op basis van diepte. Aan deze differentiatie aan grenzen is door mid-

del van dit bestemmingsplan een vergunningenstelsel gekoppeld ter bescherming van de archeolo-

gische waarden. 

 

Oppervlakte 

In het kader van het beleid met betrekking tot de vrijstellingsgrenzen van de verplichting tot archeolo-

gisch vooronderzoek zijn door de gemeente zeven maximale vrijgestelde oppervlaktecategorieën 

vastgesteld, die van toepassing zijn als een initiatief één of meerdere archeologische relevante lagen 

in de ondergrond dreigt te verstoren. 
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Categorie 1 – Archeologisch rijksmonument 

Geen dubbelbestemming, deze terreinen hebben op de verbeelding de gebiedsaandui-

ding ‘overige zone – archeologisch rijksmonument’ gekregen. 

 

Het betreft terreinen met vastgestelde (gewaardeerde) archeologische vindplaatsen. 

Deze archeologische rijksmonumenten worden vastgelegd in de Erfgoedwet. Als daar 

een ontwikkeling gaat plaatsvinden dient een rijksmonumentenvergunning bij de RCE 

(Rijksdienst Cultureel Erfgoed) worden aangevraagd. De RCE is tevens ook vergun-

ningverlener en zij kunnen hier op handhaven. Dit betreft een uitgebreide voorberei-

dingsprocedure volgens de Wabo en duurt minimaal 26 weken. 

 

Maximale vrijstelling in oppervlakte:  geen 

Maximale vrijstelling in diepte:   geen 

Categorie 2 – Terrein van archeologische waarde (vindplaatsen) 

Deze gronden hebben op de verbeelding de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 

1a’ gekregen. 

 

Terreinen van archeologische waarde (AMK-terreinen excl. de dorpskernen, nieuwe 

vindplaatsen aangemerkt als terreinen van archeologische waarde, met uitzondering 

van rijksbeschermde terreinen). Het betreft terreinen met vastgestelde (gewaardeerde) 

archeologische vindplaatsen. Omdat hier zelfs kleine bodemingrepen schade kunnen 

toebrengen aan de informatiewaarde van het bodemarchief, is hier gekozen voor de 

laagste categorie van (omvangs-) vrijstelling die valt onder de gemeentelijke bevoegd-

heid. 

 

Maximale vrijstelling in oppervlakte:  50 m2 

Maximale vrijstelling in diepte:   0,40 meter - mv 

Categorie 3 – Gewaardeerde stads- en dorpskernen (vindplaatsen) 

Deze gronden hebben op de verbeelding de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 

1b’ gekregen. 

 

Stads- en dorpskernen van een specifieke archeologische verwachting. Bij de keuze 

voor deze (omvangs-)vrijstelling is een afweging gemaakt tussen de noodzakelijke 

ruimtelijke ontwikkeling, de maatschappelijke kosten (zowel voor de bevoegde overheid 

als voor de burger/terreineigenaar/initiatiefnemer) en archeologische criteria. De ge-

meente heeft ervoor gekozen om de kernen die vallen onder de Gemeentelijke Onder-

zoeks Agenda Sluis (GOAS) een vrijstelling van 50 m2 te geven en de overige gewaar-

deerde kernen 100 m2 vrijstelling. Met de keuze voor vrijstelling tot 50 of 100 m2 wordt 

in voldoende mate voldaan aan de eis van een verantwoorde archeologische zorg, ook 

omdat de kans dat onderzoek in kleine plangebieden ‘leesbare’ informatie (dus kennis-

winst) oplevert hier groot wordt geacht. 

 

Maximale vrijstelling in oppervlakte:  50 m2 voor Gemeentelijke Onderzoeks  
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                                                                 Agenda Sluis (GOAS)-kernen. Dit zijn  

                                                                 Aardenburg, Groede, IJzendijke, Oostburg en  

                                                                 Sluis. 

       100 m2 voor overige gewaardeerde kernen. Dit   

                                                                 zijn Cadzand-dorp, Heille, Zuidzande,  

                                                                 Retranchement, St. Anna ter Muiden en  

                                                                 St. Kruis. 

Maximale vrijstelling in diepte:   0,40 meter - mv 

Categorie 4 – Hoge archeologische verwachting 

Deze gronden hebben op de verbeelding de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 

2’ gekregen. 

 Zone met hoge archeologische verwachting laag 1-1: het betreft de oudere (afge-

dekte) afzettingen Formatie van Naaldwijk/Laagpakket van Walcheren met de oud-

ste polders voor 1300; 

 Zone met archeologische verwachting laag 2: het betreft hier Hollandveen op loca-

ties waar ook de zone met hoge archeologische verwachting van laag 1-1 aanwe-

zig is; 

 Zone met archeologische verwachting laag 4: top Pleistoceen hoger dan 2 meter 

beneden NAP. 

 

Maximale vrijstelling in oppervlakte:  500 m2 

Maximale vrijstelling in diepte:   0,40 meter - mv 

Categorie 5 – Gematigde archeologische verwachting 

Deze gronden hebben op de verbeelding de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 

3a’ gekregen. 

 Zones met gemiddelde archeologische verwachting (laag 1-2): het betreft jongere 

afzettingen van Walcheren voor zover gelegen binnen de polders tussen 1300-

1532; 

 Zone met archeologische verwachting laag 2: het betreft hier Hollandveen op loca-

ties waar ook de zone met hoge archeologische verwachting van laag 1-2 aanwe-

zig is of waar geen laag 1 (meer) aanwezig is; 

 Zone met archeologische verwachting laag 4: top niet verstoord  

Pleistoceen/Basisveenlaag dieper gelegen dan 2 m beneden NAP 

 Waterbodems 

Maximale vrijstelling in oppervlakte:  1000 m2 

Maximale vrijstelling in diepte:   0,40 meter - mv 

Categorie 6 – Lage archeologische verwachting 

Deze gronden hebben op de verbeelding geen dubbelbestemming gekregen. 

Maximale vrijstelling in oppervlakte:  vrijgesteld 

Maximale vrijstelling in diepte:   vrijgesteld 

Categorie 7 – Waterbodem 

Deze gronden hebben op de verbeelding de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 

3b’ gekregen (zie categorie 5). 
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Maximale vrijstelling in oppervlakte:  1000 m2 

Maximale vrijstelling in diepte:   geen 

 

De grens van de maximale vrijstelling in diepte is gebaseerd op een gemiddelde maat van een bouw-

voor (omgeploegd land), waardoor alle spoorinformatie in deze bovenste 40 cm verdwenen is en geen 

directe wetenschappelijke waarde heeft.3 

Bron: ZLTO-advies, 2008). 
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3. PLANBESCHRIJVING 

Onderhavig bestemmingsplan is ontwikkeld als een facetbestemmingsplan (parapluplan) waarmee 

voor alle bestemmingsplannen (m.u.v. PIP Waterdunen) in de gemeente Sluis dezelfde regeling voor 

archeologie gaat gelden. Als in de vigerende bestemmingsplannen de regeling voor archeologie al is 

opgenomen overeenkomstig het beleid uit het Archeologiebeleid en Onderzoeksagenda gemeente 

Sluis, 1e herziening, dan is het plangebied van deze bestemmingsplannen niet meegenomen in dit 

bestemmingsplan. Het facetbestemmingsplan heeft alleen betrekking op de regeling voor archeologie 

en brengt geen wijziging aan in de overige regels van de vigerende bestemmingsplannen.  

 

Vergunningenstelsel  

Het doel van dit bestemmingsplan is om het gemeentelijk archeologie beleid te vertalen in een be-

stemmingsplan, zodat het juridisch planologisch geborgd wordt Dit wordt gedaan door de gebieden 

met archeologische verwachtingswaarden te koppelen aan een vergunningstelsel. Het vergunning-

stelsel is opgezet ter bescherming van de waarden en is niet bedoeld als een verbodsregeling. Het is 

toegestaan om bodemingrepen te verrichten en (ver)bouwingen uit te voeren, maar alleen als reke-

ning wordt gehouden met de betrokken waarden. 

 

In onderstaand processchema is aangegeven hoe gehandeld wordt bij voorkomende aanvragen 

waarbij een toets aan het archeologiebeleid aan de orde is. Er is onderscheid gemaakt in 3 categorie-

en: 

1. Bij het maken van een nieuw bestemmingsplan of herziening; 

2. In het kader van vooroverleg (o.a. bij een vergunningsaanvraag); 

3. Bij een aanvraag omgevingsvergunning. 

 

Processchema Archeologie Gemeente Sluis 

A Bij maken nieuw bestemmingsplan of herziening 

Stap 1: er dient geen nieuw onderzoek uitgevoerd te worden. De regels uit het Parapluplan Archeolo-

gie van de gemeente Sluis dienen overgenomen te worden in het bestemmingsplan. Deze zijn een 

vertaling van het vigerend archeologiebeleid in de gemeente Sluis. 

Stap 2: Aan deze standaard dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie hangen standaard planregels 

die bij de planregels overgenomen dienen te worden. Afwijken hiervan is niet mogelijk. 

Er is een keuze uit vijf verschillende waarden: 

 WA-1a 50 m2/0,40 m –mv (GOAS-kern) 

 WA-1b 100 m2/0,40 m –mv (niet GOAS-kern) 

 WA-2 500 m2/0,40 m -mv 

 WA-3a 1.000 m2/0,40 m -mv 

 WA-3b 1.000 m2/0 m –mv (Westerschelde/Noordzee) 
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Stap 3: in de verbeelding worden deze dubbelbestemmingen overgenomen. 

B  Vooroverleg 

Bovenstaande toets (bepalen waarde) wordt bij de gemeente intern gecontroleerd door de archeolo-

gisch deskundige. Als uit de toets in combinatie met een concreet bouwplan blijkt dat nader archeolo-

gisch onderzoek nodig is, wordt op dat moment bekeken of dit parallel aan het bestemmingsplanpro-

ces kan worden uitgevoerd of dat dit wordt doorgeschoven naar de Omgevingsvergunningfase. Bij 

opdrachtverlening voor nader onderzoek gaat de gemeente in overleg met archeologisch deskundige 

zodat het onderzoek conform de eisen geldend in de gemeente kan worden uitgevoerd. 

 

Het vooroverleg is het instrument om concept-plannen en archeologische waarden op elkaar af te 

stemmen. Dit vindt plaats opdat de archeologische waarden niet worden aangetast. Insteek is dat het 

plan wordt aangepast zodat de omgevingsvergunning zonder voorschriften kan worden verleend (zie 

onder A). Als het plan niet of niet afdoende kan worden aangepast, wordt de omgevingsvergunning 

verleend onder voorschriften (zie onder B). 

Vooroverleg 

Verlenen Omgevingsvergunning 

 A  Omgevingsvergunning zonder voorschriften 

 B Omgevingsvergunning onder voorschriften 

C   Bij aanvraag omgevingsvergunning 

Stap 1: vergunningaanvrager dient complete bouwplannen in bij de gemeente via het omgevingsloket.  

Stap 2: vergunningtoetser kijkt eerst of het plangebied in een archeologisch rijksmonument gelegen 

is.  

Is dat wel het geval, dan dient de vergunningaanvrager een monumentenvergunning bij de RCE aan 

te vragen. Deze procedure duurt 6 maanden. 

Is dat niet het geval, dan kan de vergunningtoetser verder gaan naar stap 3. 

Stap 3: vergunningverleners toetsen of de plannen boven de vrijstellingsoppervlakte en diepte die in 

het bestemmingsplan zijn opgenomen uitkomen. 

a. Indien deze maatvoeringen van de plannen beneden de vrijstellingswaarden blijven, is de uitvoe-

ring van een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. 

b. Indien deze maatvoeringen van de plannen boven de vrijstellingswaarden blijven, is de uitvoering 

van een archeologisch onderzoek wel noodzakelijk. Het is dan echter wel altijd raadzaam om dit 

aan de archeologische deskundige voor te leggen.  

Indien een archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht is het ook raadzaam om aan de ar-

cheologisch deskundige te vragen welk onderzoek het beste kan worden uitgevoerd. Dat is een ad-

vies op maat. Vaak gaat het om een Archeologisch Bureauonderzoek met verkennende boringen 

maar soms wordt daarvan beargumenteerd afgeweken. 
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Indien een archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht dienen aan de omgevingsvergunning 

voorwaarden te worden gesteld. Deze zijn standaard bij de gemeente Sluis. 

 

Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

Voor elke te onderscheiden verwachtingswaarde wordt de bescherming geregeld via een omgevings-

vergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (voor-

heen ‘aanlegvergunning’). De vergunningsplicht ziet er op toe dat éérst inzicht ontstaat in de mogelijke 

waarde van de bodem waarna, op basis van een afweging, alsnog een vergunning afgegeven kan 

worden voor het roeren van de bodem. 

Om inzicht in de mogelijke waarde van de bodem op het gebied van archeologie te verkrijgen is on-

derzoek nodig. Dit onderzoek zal vaak in eerste instantie een archeologisch bureauonderzoek zijn, al 

dan niet gecombineerd met een archeologisch booronderzoek. Dit dient uitgevoerd te worden door 

deskundige onderzoekers die voldoen aan de benodigde certificeringen. Op basis van dit eerste on-

derzoek kan vervolgonderzoek nodig zijn (proefsleuvenonderzoek en opgraven). 

Indien het onderzoek uitwijst dat binnen (bepaalde delen van) het te onderzoeken gebied geen arche-

ologische waarden meer aanwezig kunnen zijn, kan (met betrekking tot deze delen) worden afgezien 

van verder archeologisch onderzoek. 

 

Voor de verschillende, op basis van de verwachtingswaarde, te onderscheiden gebieden geldt een 

aanlegvergunningenstelsel waarbij de oppervlakte van de bodemingreep en de diepte ervan bepalen 

of een omgevingsvergunning nodig is of niet. Er moet dus aan beide criteria worden voldaan voordat 

een omgevingsvergunning nodig is. De diepte is daarbij maatgevend op het diepste punt (dus een 

ingreep boven de maatgevende oppervlakte en op één punt dieper dan de maatgevende diepte is 

vergunningplichtig). 

De volgende gebieden worden onderscheiden waarbij per gebied de maatgevende minimale opper-

vlakte (in vierkante meters) wordt aangegeven als ook de maatgevende diepte (in strekkende centi-

meters), waarbij bij overschrijding van beide ondergrenzen (dus oppervlakte EN diepte) archeologisch 

onderzoek aan de orde is: 

 

Categorie 

uit archeo-

logiebeleid 

Dubbelbestem-

ming/gebiedsaanduiding  

Onderhavig bestemmingsplan 

Oppervlakte vrij-

stelling  (m²) 

Diepte (cm) 

1 Gebiedsaanduiding ‘overige zone – 

archeologisch rijksmonument’ 

Geen, hier geldt bescherming op grond 

van de Erfgoedwet 2016. Aanduiding op 

de planverbeelding is signalerend. 

2 Waarde – Archeologie 1a 50 m2 0,40 meter - mv 

3 Waarde – Archeologie 1b 100 m2 0,40 meter - mv 

4 Waarde – Archeologie 2 500 m2 0,40 meter - mv 

5 (land) Waarde – Archeologie 3a 1000 m2 0,40 meter - mv 

6 Geen dubbelbestemming Vrijgesteld Vrijgesteld 

7 (water) Waarde – Archeologie 3b 1000 m2 Geen 
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Oprichten bebouwing 

Ook voor het oprichten van bebouwing is een vergelijkbare regeling opgenomen, waarbij ook geldt dat 

aan beide criteria (oppervlakte bodemingreep en diepte) moet worden voldaan voordat een omge-

vingsvergunning nodig is. 

 

In de regeling staat het begrip ‘bodemingreep’ centraal. Wat een bodemingreep is, wordt bepaald in 

artikel 1 van de planregels. Het is een brede bepaling die niet limitatief is. Het niet-limitatieve karakter 

houdt in dat als een bepaalde ingreep niet is benoemd, die ingreep nog wel valt onder de omgevings-

vergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. 

Omdat bij het bouwen en slopen vaak ook geroerd wordt in de bodem geldt de beschermingsregeling 

ook voor het bouwen en slopen. Daartoe is onder het begrip ‘bodemingreep’ ook het bouwen van een 

fundering opgenomen, waar meestal graafwerkzaamheden aan vooraf gaan of aan gekoppeld zijn. 

 

Uitvoerbaarheid  

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) aan-

getoond worden (artikel 3.1.6 lid 1 Bro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar ver-

schillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, etc.) maar ook de economische uitvoerbaar-

heid van het plan.  

De doelstelling van dit plan is het zorgen voor een ruimtelijk-juridisch kader voor het archeologie be-

leid van de gemeente Sluis. Het grijpt niet in op ruimtelijke ordening zoals die doorgaans zijn opgeno-

men waarbij een nieuw project wordt mogelijk gemaakt en/of een beheerregeling voor bestaand ge-

bruik met bijbehorende bouw- en aanlegregels wordt neergelegd. De uitvoerbaarheidstoets is met 

betrekking tot dit bestemmingsplan dan ook beperkt tot het archeologie beleid (zie hoofdstuk 2) en de 

economische uitvoerbaarheid (zie hoofdstuk 5).  
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4. JURIDISCHE PLANOPZET 

4.1 Juridisch-planologische opzet 
 

De in deze toelichting beschreven planuitgangspunten zijn juridisch-planologisch vertaald in het be-

stemmingsplan, dat bindend is voor overheid en burgers. Het bestemmingsplan bestaat uit een ver-

beelding en regels en is voorzien van een toelichting. De regels en verbeelding vormen het juridisch 

bindende deel, terwijl de toelichting geen juridische binding heeft, maar moet worden beschouwd als 

handvat voor de uitleg en de onderbouwing van de opgenomen bestemmingen. 

De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, 

bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of 

op te richten bouwwerken of bodemverstorende activiteiten /oppervlakten. De verbeelding heeft een 

rol voor toepassing van de regels, alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen.  

 

 

4.2 Systematiek  
 

In deze paragraaf worden de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels gehanteerd 

dienen te worden, uiteengezet.  

 

De regels van het plan bestaan uit vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, 

de bestemmingsregels, de algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde komen. Voor 

de systematiek is aangesloten op de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012 (SVBP 

2012) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hieronder wordt de systematiek, opbouw en 

indeling van de regels kort toegelicht.  

 

4.2.1 Inleidende regels 

 

Begrippen  

In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. 

Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen 

nodig voor begrippen die gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor 

meerdere uitleg vatbaar zijn.  

 

Van toepassing verklaring 

In dit artikel is aangegeven op welke analoge en digitale bestemmingsplannen het paraplubestem-

mingsplan van toepassing is. Wanneer het geldende bestemmingsplan reeds archeologische dubbel-

bestemmingen bevat, dan gelden de in het paraplubestemmingsplan opgenomen bestemmingen in 

plaats van de momenteel geldende dubbelbestemmingen en vervangen deze de vigerende dubbelbe-

stemmingen. Voor zover dit niet het geval is, dan geldt het paraplubestemmingsplan aanvullend op de 

vigerende bestemmingsplannen. Voor zover in dit bestemmingsplan geen bestemming is opgenomen, 
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omdat op die gronden een lage verwachting geldt en dus het toekennen van een bestemmingsplan-

waarde niet langer nodig is, dan vervallen de vigerende dubbelbestemmingen archeologie. 

 

Wijze van meten 

Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven wat onder de diverse 

begrippen wordt verstaan.  

 

4.2.2 Bestemmingsregels 

 

In het tweede hoofdstuk komen de bestemmingen aan de orde. In dit bestemmingsplan is uitsluitend 

sprake van dubbelbestemmingen om de eventuele archeologische waarden te beschermen. Er zijn 5 

dubbelbestemmingen opgenomen. Deze zijn gebaseerd op het “Archeologiebeleid & Onderzoeks-

agenda Sluis 2017” d.d. 28 september 2017 (zie tabel in hoofdstuk 3). 

 

De opbouw van deze dubbelbestemmingen ziet er als volgt uit: 

 

Bestemmingsomschrijving 

De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de aan de 

grond toegekende functies. De gronden gelegen binnen de dubbelbestemmingen zijn bestemd voor 

de bescherming en veiligstelling van de ter plaatse in de grond aanwezige of te verwachten waarden, 

waarbij geldt dat de dubbelbestemmingen prevaleren boven de andere aldaar geldende bestemmin-

gen. 

 

Bouwregels 

In de bouwregels worden voor alle gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, de van toepas-

sing zijnde bouwregels aangegeven. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt 

hier vastgelegd. Op de gronden met de dubbelbestemming voor archeologie mogen alleen bouwwer-

ken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd ten behoeve van de dubbelbestemming. Reeds be-

staande bouwwerken mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande oppervlakte niet 

wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de locatie en maat van de fundering. Bouw-

werken mogen alleen worden uitgebreid indien de oppervlakte van de bodemverstoring niet groter is 

dan aangegeven in de regels of niet dieper dan 40 cm onder maaiveld met uitzondering van archeolo-

gische rijksmonumenten en water. 

 

Afwijking van de bouwregels 

In deze bepaling wordt een opsomming gegeven van de bouwregels waarvan het bevoegd gezag 

door middel van een omgevingsvergunning kan afwijken. Deze bevoegdheid wordt objectief begrensd 

en bevat duidelijke criteria. 

Er kan worden afgeweken van de maximale toegestane bouwhoogte van bouwwerken geen gebou-

wen zijnde tot een maximum van 10 meter. 
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Bouwen of uitbreiden van bouwwerken, waarbij de oppervlakte groter is of de bodem dieper geroerd 

wordt dan de aangegeven maximale maat, is onder voorwaarden toegestaan (bijvoorbeeld door het 

uitvoeren van een archeologisch onderzoek). 

 

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

den 

In de dubbelbestemmingen ten behoeve van eventuele archeologische waarden is een vergunningen-

stelsel opgenomen voor de gronden gelegen binnen deze dubbelbestemmingen. Hierin worden be-

paalde werken en/of werkzaamheden vergunningplichtig gesteld. Bij de beoordeling van de vraag of 

en in welke mate bepaalde werken en/of werkzaamheden toelaatbaar worden geacht gelden enkele 

maatstaven. Zo geldt dat de archeologische waarden van de betreffende gronden niet onevenredig 

aangetast mogen worden. Daarnaast moet uit een archeologisch onderzoek in voldoende mate blijken 

dat de archeologische waarden in voldoende mate zijn zeker gesteld, of dat er geen archeologische 

waarden aanwezig zijn, of dat de archeologische waarden niet of niet onevenredig worden geschaad. 

Het archeologisch onderzoek dient te voldoen aan de binnen de beroepsgroep algemeen gangbare 

kwaliteitsafspraken en –criteria, zoals verwoord in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie 

(KNA) dan wel, na vaststelling ervan door de Minister van OCW, de normen zoals opgesteld door het 

Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD). 

 

Wijzigingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan de dubbelbestemming geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien ter plaatse 

geen archeologische waarden meer aanwezig zijn. 

 

4.2.3 Algemene regels 

 

Anti-dubbeltelregel 

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde 

gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het 

opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan 

een soortgelijke eis wordt gesteld. 

 

Gebiedsaanduiding: Overige zone - archeologisch rijksmonument 

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding ‘overige zone - archeologisch rijksmonument’ is een wettelijk 

beschermd archeologisch Rijksmonument aanwezig. De bescherming wordt geregeld in de Erf-

goedwet. De gebiedsaanduiding is opgenomen als signaalfunctie, zodat bij een ruimtelijke ontwikke-

ling het archeologische belang tijdig betrokken wordt.  

 

4.2.4 Overgangs- en slotregels 

 

Overgangsrecht 

Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaan (of waar-

voor een omgevingsvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd met de be-

bouwingsregels. De overgangsbepaling houdt niet in dat het bestaand, illegaal opgerichte, bouwwerk 
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legaal wordt, noch brengt het met zich mee dat voor een dergelijk bouwwerk alsnog een omgevings-

vergunning kan worden verleend. Er kan dus in beginsel nog gewoon gehandhaafd worden. 

Het gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment van inwerkingtreding 

van het plan mag eveneens worden voortgezet. 

 

Slotregel 

Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald.  

 

 

4.3 Analoog en digitaal  
 

Het maken van een paraplubestemmingsplan is in feite het maken van een (gedeeltelijke) herziening 

van meerdere plannen. Het maken van deze herziening is op basis van de RO Standaarden mogelijk, 

er zijn echter randvoorwaarden. Voor het opstellen van een gedeeltelijke herziening gelden de vol-

gende regels: 

 Is het (moeder)plan in ontwerp ter inzage gegaan vóór 1 januari 2010, en verandert er geen be-

stemming, dan is artikel 8.1.2 Bro (overgangsbepaling) van toepassing en zijn de digitaliserings-

verplichtingen niet van toepassing. De herziening mag dan analoog conform het moederplan wor-

den opgezet.  

 Is het (moeder)plan in ontwerp ter inzage gegaan na 1 januari 2010 of verandert er een bestem-

ming, dan zijn de digitaliseringsverplichtingen van toepassing en zal de herziening dan ook con-

form de RO Standaarden 2012 moeten worden opgezet. De herziening is dan een digitaal be-

stemmingsplan. Bij een wijziging van de regels die gelden voor de hele gemeente is de grens van 

de herziening de gemeentegrens. Geldt de wijziging maar voor een deel van het grondgebied, dan 

kan de grens ook over kleinere delen komen te liggen. De herziening is dan een plan met het 

kenmerk ‘ter vervanging van extern plan’. Dit wordt aangegeven bij het plangebied met het attri-

buut “verwijzingNaarExternPlanInfo”. Hier worden de naam en het identificatienummer van de on-

derliggende (moeder)plannen aangegeven. 

 

Uitsluitend de onderdelen die wijzigen worden meegenomen in de herziening. Dit kan ook alleen een 

onderdeel van de regels betreffen. Het plangebied hoeft in dat geval dus niet vlakdekkend gevuld te 

zijn met bestemmingen. Dit is het geval bij de gronden met een lage archeologische verwachtings-

waarde waar geen dubbelbestemming geldt.  

Om een digitale (gedeeltelijke) herziening te maken, moet er een verwijzing mogelijk zijn naar het idn 

van het vigerende moederplan (attribuut verwijzing NaarExternPlanInfo). Wanneer dit plan niet digitaal 

beschikbaar is omdat het nog een analoog vigerend plan betreft, is het in principe niet mogelijk om dit 

plan in digitale zin gedeeltelijk te herzien.  

Omwille van de uniformiteit en de toetsbaarheid is ervoor gekozen om één, digitaal raadpleegplan 

facetbestemmingsplan voor het gehele plangebied op te stellen. Dat hierdoor er soms geen goede of 

volledige koppeling te leggen is met het onderliggende moederplan (oude WRO-plannen) is weliswaar 

niet geheel in lijn met de RO Standaarden, maar technisch niet onmogelijk. Daarbij speelt nog dat de 
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gemeente voornemens is om de oudere plannen digitaal via ruimtelijkeplannen.nl te gaan ontsluiten 

en daarin het nieuwe archeologiebeleid door te vertalen. 
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5. FINANCIEEL-ECONOMISCHE ASPECTEN 

5.1 Verhaal van kosten 
 

Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 6.12 lid 4 Wro 

is de gemeenteraad van Sluis verplicht om de kosten te verhalen en een exploitatieplan vast te stellen 

gelijktijdig met het besluit (het bestemmingsplan) waarop het exploitatieplan betrekking heeft. Niet in 

alle gevallen is de gemeenteraad verplicht een exploitatieplan vast te stellen. Op grond van artikel 

6.12 lid 2 kan de gemeenteraad van de gemeente Sluis besluiten geen exploitatieplan vast te stellen 

als aan de cumulatieve bepalingen van artikel 6.12, lid 2 sub a, b en c is voldaan. 

 

Met onderhavig bestemmingsplan wordt geen bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 Bro mogelijk ge-

maakt, zodat de verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan niet geldt.  

 

 

5.2 Economische uitvoerbaarheid 

 

Voor het opstellen van dit bestemmingsplan is een reservering gedaan op de gemeentelijke begroting. 

Voor het overige zijn er aan de uitvoering van dit bestemmingsplan geen kosten verbonden voor de 

gemeente. De financieel-economische haalbaarheid is hiermee in voldoende mate aangetoond. 

 

Het opstellen van onderzoeken en het onder begeleiding uitvoeren van werkzaamheden (waaronder 

opgravingen) ten gevolge van dit bestemmingsplan komen volgens de Monumentenwet voor rekening 

van de verstoorder. Voor de beoordeling van archeologische onderzoeken/rapporten worden leges in 

rekening gebracht.  
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6. PROCEDURES 

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. Aangege-

ven is dat tussen gemeente en verschillende instanties waar nodig overleg over het plan moet worden 

gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan worden. Daarnaast is er de gelegenheid om in 

het voortraject belanghebbenden te laten inspreken conform de gemeentelijke verordening. Pas daar-

na wordt de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan opgestart 

(artikel 3.8 Wro). 

 

 

6.1 Inspraak 
 

De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak en inspraak wordt in de 

Wro ook niet verplicht gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij staat toch inspraak te 

verlenen bijvoorbeeld op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. In relatie daarmee bepaalt 

artikel 150 van de Gemeentewet onder meer dat in een gemeentelijke inspraakverordening moet wor-

den geregeld op welke wijze bovenbedoelde personen en rechtspersonen hun mening kenbaar kun-

nen maken. Gezien de aard van het voorliggende bestemmingsplan, het is enkel een doorvertaling 

van het reeds vastgestelde archeologische beleid – waarop geen bezwaren zijn ingediend - vindt geen 

inspraak plaats.  

 

 

6.2 Vaststellingsprocedure 
 

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden volgens de artikelen 3.7 

t/m 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan is in dit kader ter visie gelegd geduren-

de een periode van zes weken met ingang van 12 juli 2018 (tot en met 22 augustus 2018). Gedurende 

deze periode kon een ieder zijn zienswijzen kenbaar maken tegen het plan.  

 

Naar aanleiding van de ten inzage legging is binnen de genoemde periode één zienswijze ingediend. 

De zienswijze is ontvankelijk en geeft aanleiding tot aanpassing in de regels en de toelichting van het 

plan. De zienswijze is samengevat en van een reactie voorzien in de Nota beantwoording zienswijzen 

(bijlage 3). Tevens is er aanleiding geweest tot enkele ambtshalve aanpassingen in de toelichting bij 

het plan. Ook deze zijn in bijlage 3 beschreven. 

 

Het plan is vervolgens met inachtname van deze wijzigingen door de gemeenteraad vastgesteld op 31 

januari 2019. 
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6.3 Beroep 
 

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan voor de tweede maal zes weken ter visie gelegd. Gedu-

rende deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het plan 

na deze beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking. 
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