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Artikel 33 Waarde - Cultuurhistorie
33.1 Bestemmingsomschrijving
33.1.1 Algemeen
De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van ter plaatse bestaande
cultuurhistorische en oudheidkundig waardevolle elementen (monumenten en karakteristieke
bebouwing) en patronen (beplantingspatronen, verkavelingen, wegenpatronen, het stedenbouwkundig
beeld).
33.1.2 Dubbelbestemmingen, bestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen dubbelbestemmingen,
bestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende bepalingen van toepassing, met
inachtname van de voorrangsregels uit artikel 45.4.

33.2 Bouwregels
33.2.1 Algemeen
Op de voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden, met daarbinnen ter plaatse van de
aanduiding 'karakteristiek' de beschermde rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, zoals
opgenomen in Bijlage 4 Overzicht monumenten, mag slechts worden gebouwd indien en voor zover
zulks nodig is voor het behoud en/of herstel van de bestaande bebouwing, mits:
a.

de bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming;

b.

geen wezenlijke veranderingen worden aangebracht in het stedenbouwkundige beeld,
bepaald door kapvorm, hoogtematen, gevel- en raamindeling, zulks met inbegrip van
waardevolle details als erkers, dakkapellen, kroonlijsten, pilasters, plinten, stoeptreden,
kozijnen, dorpels en soortgelijke bouwdelen, zoals vastgelegd in het besluit tot aanwijzing
van de rijks- en gemeentelijke monumenten.

33.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het bouwen ten behoeve van de
onderliggende bestemmingen met dien verstande dat:
a.

de cultuurhistorische en oudheidkundige waarden niet worden aangetast;

b.

de nieuwbouw past binnen c.q. een kwalitatieve bijdrage levert aan de cultuurhistorische en
oudheidkundige waarden;

c.

er geen wezenlijke veranderingen worden aangebracht in het stedenbouwkundige beeld;

d.

voor zover het monumenten betreft, hierover advies dient te worden ingewonnen van een
terzake deskundige instantie.
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33.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
33.4.1 Verbodsbepaling
Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.

het ophogen, verlagen, egaliseren en ontginnen of afgraven van gronden;

b.

het opslaan, deponeren, lozen of storten van al dan niet afgedankte of aan hun
oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen of producten, alsmede het aanleggen
of inrichten van opslag-, stort- of bergplaatsen;

c.

het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0.30 meter, waartoe ook gerekend worden
woelen en draineren;

d.

het aanleggen van boomgaarden;

e.

het bebossen van gronden;

f.

het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of
parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

g.

het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of
apparatuur;

h.

het graven van sloten, watergangen, vijvers of vaarten;

i.

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

j.

het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem.

33.4.2 Normaal onderhoud en gebruik
Het in 33.4.1 bepaalde is niet van toepassing voor:
a.

normale werkzaamheden;

b.

werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;

c.

werken of werkzaamheden binnen het kader van de normale bodemexploitatie en het
normale bodemgebruik;

d.

werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van de
beheersverordening in uitvoering zijn dan wel krachtens een (voor dat tijdstip aangevraagde)
vergunning, ontheffing of anderszins mogen worden uitgevoerd;

e.

het periodiek kappen van hakhout, voor zover betreffende de normale uitoefening van het op
het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening bestaande bodemgebruik.
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33.4.3 Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 33.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien voor de werken of
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de
in 33.1 genoemde waarden, belangen en doeleinden niet onevenredig worden aangetast dan wel de
mogelijkheden voor het herstel van de eerstbedoelde waarden niet wezenlijk worden verkleind.

