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Opgravingsvergunningen (nu Certificaten)

Gerelateerd nieuws

Overstap van
opgravingsvergunning naar
certificaat m.i.v 1 juli een feit
12 juli 2017

In het Verdrag van Malta en in de Monumentenwet 1988 is vastgelegd dat aan het
uitvoeren van archeologisch onderzoek waarborgen zijn verbonden. Het archeologisch
bodemarchief is samengesteld uit sporen en al dan niet herkenbare voorwerpen die in een
bepaalde context in de bodem zitten. Archeologen zijn geschoold in het onderzoeken en
interpreteren van deze context. Door ondeskundige of onnadenkende verstoringen van
het bodemarchief kunnen belangrijke onderdelen ongezien verloren gaan.

Eisen om een opgravingsvergunning te verkrijgen
Het zonder meer opgraven van archeologische resten is op grond van de
Monumentenwet 1988 niet toegestaan. Hiervoor is een opgravingsvergunning nodig.
Onder opgravingen wordt ook booronderzoek verstaan. De eisen die aan het verkrijgen
van een opgravingsvergunning zijn verbonden, zijn geformuleerd in het Besluit
archeologische monumentenzorg uit 2007. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE) verleent deze namens de minister, maar alleen als de aanvrager aantoont dat deze
bekwaam is tot het doen van opgravingen. Dit houdt onder meer in dat hij bekwame
archeologen in dienst heeft en in staat is om op te graven volgens de normen van de
archeologische beroepsgroep.

Beperkingen aan een opgravingsvergunning
Een opgravingsvergunning wordt voor een bepaalde periode aan een uitvoerder verleend.
Het is dus niet nodig om voor elke afzonderlijke opgraving opnieuw een vergunning aan
te vragen. Soms zijn er wel beperkingen aan een opgravingsvergunning verbonden. Een
vergunning kan bijvoorbeeld alleen de mogelijkheid bieden tot het uitvoeren van
archeologisch booronderzoek, een beperkte geldigheidsduur hebben of beperkt zijn tot
een bepaalde locatie of een bepaalde archeologische periode.

Nieuwe regeling m.i.v. 1 juli 2017
Met de invoering van de Erfgoedwet per 1 juli 2016 kunnen organisaties alleen
archeologische vindplaatsen opgraven als zij daarvoor gecertificeerd zijn. Dat geldt voor
opgravingen op het land en voor opgravingen onder water.
Tot 1 juli 2017 mogen houders van een opgravingsvergunning nog zonder certificaat
opgravingen verrichten en hebben zij de tijd om de gewenste certificaten te behalen. Na
die datum mogen alleen gecertificeerde organisaties nog opgraven, tenzij de opgraving
vóór 1 juli 2016 is aangevangen.

Indicatoren bij dit onderwerp
Opgravingsvergunningen - aantal per uitvoerder
Eind juni 2017 waren er in Nederland in totaal 71
opgravingsvergunningen verleend, verdeeld over 4 verschillende
soorten uitvoerders. De meeste zijn uitgegeven aan bedrijven (41) en
gemeenten (25).

