
 

 

 
 
 

Nota van inspraak en wettelijk vooroverleg  
 

Voorontwerpbestemmingsplan  
“parapluplan Archeologie” 

 

 
 
Vanaf 18 februari 2022 heeft het voorontwerpbestemmingsplan “Parapluplan Archeologie” voor 5 
weken ter inzage gelegen. Toen het bestemmingsplan ter inzage lag kon iedereen een schriftelijke 
inspraakreactie geven. In deze nota staan de ontvangen reacties, de gemeentelijke reactie daarop 
en de wijzigingen in het bestemmingsplan. 
 
Waar gaat het bestemmingsplan over? 
Het gaat om een bestemmingsplan dat het actuele beleid met betrekking tot archeologie verankerd 
in de ruimtelijke ordening en daarmee de regels gelijk trekt voor de gehele gemeente.  
Het bestemmingsplan is voorbereid op grond van artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening. De 
procedure is bekendgemaakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. 
 
Wie heeft er een reactie gestuurd?  
In de periode van ter inzagelegging is er 1 inspraakreactie en 1 vooroverlegreactie ontvangen: 

1. Inspraakreactie van Inspreker 1 
2. Vooroverlegreactie van de Provincie Noord Brabant 

 
Hoe ziet de inhoud van deze nota er uit? 
Hoofdstuk 1:  Samenvatting van de inspraakreacties met gemeentelijke beantwoording. 
Hoofdstuk 2:  Samenvatting van de reacties van de instanties, die gevraagd zijn voor het 

(wettelijke) vooroverleg met de gemeentelijke beantwoording.  
Hoofdstuk 3:  Wijzigingen die doorgevoerd worden. 
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1. Beantwoording inspraakreacties 
 
1. Inspraakreactie: Inspreker 1 
Ontvangstdatum: 16 maart 2022  
Inhoud reactie Beantwoording gemeente 
Inspreker geeft aan dat er op zijn perceel, 
kadastraal bekend als gemeente Dussen, 
sectie R, nummer 964, een archeologisch 
onderzoek heeft plaatsgevonden waaruit 
blijkt dat er geen archeologische waarden 
te verwachten zijn. Het verzoek is om de 
archeologische verwachting uit het 
‘parapluplan archeologie’ voor zijn perceel 
te verwijderen. 
 

Het archeologisch rapport voor het perceel 
kadastraal bekend als gemeente Dussen, 
sectie R, nummer 964, is getoetst en akkoord 
bevonden. De conclusie uit het rapport wordt 
overgenomen. De waarde archeologie zal 
worden aangepast. 
 
Inspraakreactie leidt wel tot aanpassing van 
de plankaart 
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2. Beantwoording reacties (wettelijk) vooroverleg 
 
1. Reactie wettelijk vooroverleg: Provincie Noord Brabant 
Ontvangstdatum: 20 april 2022  
Inhoud reactie Beantwoording gemeente 
De provincie Noord Brabant geeft aan dat 
het parapluplan niet in strijd is met 
provinciale belangen. 

 
Bericht wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 
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3. Aanpassingen voorontwerpbestemmingsplan  
 
Naar aanleiding van de vooroverlegreacties en inspraakreacties zijn de volgende wijzigingen 
(inclusief ambtshalve wijzigingen) in het voorontwerpbestemmingsplan aangebracht. 
 
Wijzigingen: 

1. De ‘waarde archeologie 2’ wordt op de plankaart vervangen voor de ‘waarde 
archeologie 4c’ voor het perceel kadastraal bekend als gemeente Dussen, sectie 
R, nummer 964. 

2. In de artikelen 4.4.1, 5.4.1, 6.4.1, 7.4.1, 8.4.1, 9.4.1, 10.4.1, 11.4.1, 12.4.1 en 13.4.1 
worden de volgende wijzigingen aangebracht 

- Onder lid a wordt ‘ophogen’ geschrapt 
- Toegevoegd wordt: lid g: ophogen 

3. In de artikelen 4.4.2, 5.4.2, 6.4.2, 7.4.2, 8.4.2, 9.4.2, 10.4.2, 11.4.2, 12.4.2 en 13.4.2 
wordt het volgende lid toegevoegd, waarbij de x per artikel kloppend wordt 
ingevuld: 

h. het werken of werkzaamheden als bedoeld in lid x.4.1 onder g betreft, 
waarbij: 
1. de bodem als gevolg van het ophogen niet meer wordt belast dan 0,8 

ton/m²; 
2. het ophogen plaatsvindt op gronden die naar het oordeel van het 

bevoegd gezag niet zettingsgevoelig zijn; bij de beoordeling hiervan 
laat het bevoegd gezag zich adviseren door een archeologisch 
deskundige; 

  
  
 
 


