
 

Behandelen vergunningaanvragen archeologische 
monumenten   

Inleiding 
 
Deze beleidsnotitie beschrijft de wijze waarop de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) vergunningaanvragen voor het verstoren of wijzigen van 
beschermde archeologische monumenten behandelt. De RCE behandelt deze 
vergunningaanvragen namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988.  
 
Sinds de implementatie van het Verdrag van Valetta in de Nederlandse wetgeving 
is het uitgangspunt om rekening te houden met archeologische waarden en deze 
zoveel mogelijk in de bodem te behouden wettelijk verankerd.  
De Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), die per 1 september 
2007 in werking is getreden raakt met de artikelen 14 en 19 ook de beschermde 
archeologische monumenten: bij de behandeling van vergunningaanvragen staat 
het behoud van archeologische waarden in de bodem voorop. Niet alleen bij 
grondgebruikers, maar ook bij (toekomstige) grondeigenaren, ontwikkelaars en 
decentrale overheden bestaat daardoor behoefte aan meer duidelijkheid over de 
gebruiksmogelijkheden van beschermde archeologische monumenten en de 
voorschriften die ten aanzien van deze monumenten gelden.  
 
Oppervlakkige grondbewerking leidt niet bij alle archeologische monumenten tot 
een verstoring van het beschermde bodemarchief. Vandaar dat voor een 
archeologisch monument een richtlijn kan worden vastgesteld die aangeeft welke 
ingrepen zonder vergunning uitgevoerd kunnen worden. Deze richtlijn vrijstelling 
vergunningplicht geeft een nadere uitleg aan artikel 11 van de Monumentenwet 
1988, toegesneden op het concrete geval.  
 
Vergunningplichtige ingrepen kunnen tot doel hebben de fysieke staat van het 
monument te consolideren of te restaureren. De meeste ingrepen vloeien echter 
voort uit het (grond)gebruik van het archeologische monument. Veel 
voorkomende activiteiten zijn agrarische grondwerkzaamheden, bouw-, sloop- en 
inrichtingswerkzaamheden, de aanleg of het onderhoud van infrastructurele 
werken waaronder bijv. (spoor)wegen, verhardingen, maar ook rioleringen, 
kabels en leidingen worden gerekend. 
 
Aan een verleende of geweigerde monumentenvergunning ligt op grond van 
artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht een zorgvuldige belangenafweging 
ten grondslag. Daarnaast wordt in artikel 2, lid 1 van de Monumentenwet 1988 
bepaald dat bij toepassing van de wet rekening wordt gehouden met het gebruik 
van het monument.  
De beoordeling van vergunningaanvragen is onlosmakelijk verbonden met het 
doel dat de wetgever met de aanwijzing tot beschermd archeologisch monument 
heeft beoogd: om waardevolle archeologische resten in de toekomst te kunnen 
onderzoeken of om deze vanwege hun belevingswaarde te behouden. 
Wettelijke bescherming beoogt niet alleen de wetenschappelijke waarde van het 
bodemarchief te beschermen: ook de esthetische (schoonheid) en 
cultuurhistorische waarde van archeologische monumenten verdienen 
bescherming. Vandaar dat het behoud van deze verschillende, maar 
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gelijkwaardige kwaliteiten uitgangspunt vormt bij de beoordeling van een 
vergunningaanvraag. 
 
Archeologische monumenten zijn gebaat bij passende bestemmingen die de 
aanwezige archeologische waarden niet aantasten, ontsieren of ontoegankelijk 
maken voor wetenschappelijk onderzoek.  
Daar waar herbestemming van de grond noodzakelijk is, kan het adagium  
‘behoud door ontwikkeling’ een positieve uitwerking hebben op het grondgebruik. 
Door bepaalde functies en ruimtelijke planontwikkelingen toe te laten, kunnen 
archeologische terreinen duurzaam behouden blijven en voor het publiek 
aantrekkelijk en beleefbaar worden gemaakt.  
 
In deze beleidsnotitie wordt uiteengezet wat de reikwijdte van de 
vergunningplicht is, hoe een vergunningaanvraag wordt beoordeeld en tot welk 
besluit dat resulteert: het verlenen van een vergunning onder voorschriften of het 
weigeren van een vergunning.  
 
Uitgangspunt bij het beoordelen van vergunningaanvragen is het behoud van het 
archeologische monument. Het opgestelde beoordelingskader is daarbij leidend 
en waarborgt een consistente en transparante werkwijze door de RCE. 
Vergunningaanvragen worden altijd op zichzelf beoordeeld: wat voor het ene 
monument geldt, zal niet zonder meer voor het andere gelden. De beoordeling 
van een vergunningaanvraag is en blijft daardoor maatwerk.  
 
Hoewel het beoordelingskader is opgesteld voor wettelijk beschermde 
archeologische monumenten, kan het als handreiking dienen voor gemeenten en 
provincies bij het beoordelen van bodemingrepen op archeologische monumenten 
waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Ook deze monumenten 
vertegenwoordigen belangrijke cultuurhistorische en wetenschappelijke waarden.   

Reikwijdte vergunningplicht  
 
Op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 is voor het verstoren of 
wijzigen van een archeologisch monument een vergunning nodig. Artikel 11 luidt: 
1. Het is verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen. 
2. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning: 
a. een beschermd archeologisch monument af te breken, te verstoren, te 
verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen; 
b. een beschermd archeologisch monument te herstellen, te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. 
 
Bij zichtbare monumenten waar de archeologische vondsten en sporen op of 
direct onder het maaiveld liggen zijn ingrepen veelal verstorend of ontsierend. 
Een al te strikte interpretatie van artikel 11, lid 2 van de Monumentenwet zou er 
echter toe leiden dat alle ingrepen aan een vergunningsvereiste zijn gebonden.  
Het is redelijk dat voor ingrepen die het bodemarchief intact laten niet steeds de 
vergunningprocedure hoeft te worden doorlopen. Dit is het geval bij monumenten 
waar de archeologische resten diep in de bodem liggen.  
De RCE kan voor een beschermd archeologisch monument een specifieke richtlijn 
vrijstelling vergunningplicht vaststellen waarin de reikwijdte van de 
vergunningplicht ten aanzien van het monument nader wordt omschreven. De 
richtlijn geeft aan tot welke diepte onder maaiveld (de vrijstellingsdiepte) 
bodemingrepen zonder vergunning kunnen worden verricht en voor welke 
ingrepen altijd een vergunning is vereist.  
Hieronder wordt gespecificeerd voor welke ingrepen een vergunning vereist is en 
welke ingrepen zonder vergunning verricht kunnen worden. 



          

Beleidsnotitie behandelen vergunningaanvragen archeologische monumenten  3 

 
Altijd vergunningplichtige ingrepen 
1) Alle ingrepen waarbij de bodem dieper wordt verstoord dan de in de richtlijn 
aangegeven vrijstellingsdiepte zijn vergunningplichtig. Dat geldt voor alle 
grondbewerkingen. Daaronder vallen ook de agrarische grondwerkzaamheden 
zoals diepploegen, het aanbrengen van drainagebuizen en de omzetting van 
grasland naar akkerland, (glas)tuinbouw, bollenteelt of fruitteelt.  
Bodemverstorende ingrepen die gericht zijn op de instandhouding van het 
monument zoals herstel- en onderhoudswerkzaamheden, restauraties, 
consolidaties, reconstructies en het treffen van fysieke beschermingsmaatregelen 
zijn eveneens vergunningplichtig. 
 
2) Voor bepaalde ingrepen is een vergunning nodig, ook als die ingrepen de 
bodem minder diep verstoren dan de in de richtlijn genoemde  
vrijstellingsdiepte(n). Het betreft ingrepen die schadelijk of ontsierend kunnen 
zijn. Het gaat daarbij om: 
 
• bouw-, sloop- en graafwerkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning of 

ontgrondingenvergunning vereist is;   
• het aanbrengen van verhardingen in de openbare ruimte;  
• het ophogen, verlagen of egaliseren van het maaiveld; 
• het wijzigen van het grondwaterpeil; 
• het dempen van watergangen; 
• het aanplanten en verwijderen van (diepwortelende) bomen en struiken.  
 
Deze ingrepen worden voor zover van toepassing op het betreffende monument 
expliciet in de richtlijn genoemd. 
 
Niet vergunningplichtige ingrepen  
1) Ingrepen die de bodem minder diep verstoren dan de in de richtlijn 
aangegeven vrijstellingsdiepte en die niet vermeld zijn in de richtlijn van het 
betreffende monument kunnen zonder vergunning worden uitgevoerd.  
Op veel archeologische monumenten met een agrarische bestemming zijn 
daardoor de jaarlijkse grondwerkzaamheden in de bouwvoor (zoals ploegen) 
vrijgesteld van vergunningplicht.  
2) Sonderingen en grondboringen tot een maximale diameter van 10 cm worden 
zonder vergunning toegestaan aangezien deze incidenteel voorkomende ingrepen 
het archeologische monument nauwelijks beschadigen. 
 
De richtlijn vrijstelling vergunningplicht 
De richtlijn wordt in de regel bij een besluit tot aanwijzing als beschermd 
archeologisch monument bekend gemaakt, maar kan ook op een later moment, 
bij een vergunning tot wijziging van het monument kenbaar worden gemaakt. 
In de richtlijn wordt de vrijstellingsdiepte voor het archeologische monument 
uitgedrukt in centimeters onder het maaiveld. Als meerdere vrijstellingsdiepten 
worden vermeld, dan worden ook de kadastrale percelen genoemd waarop de 
onderscheiden vrijstellingsdiepten betrekking hebben. Een kadastraal perceel 
heeft slechts één vrijstellingsdiepte. Voor terreinen waar de archeologische resten 
op of direct onder het maaiveld liggen, zoals bij zichtbare monumenten het geval 
is, is het veelal niet mogelijk een vrijstellingsdiepte te geven. In die gevallen 
geldt geen vrijstelling van vergunningplicht. 
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De aanvraag 
 
Een vergunningaanvraag moet voldoende gegevens bevatten over de ingreep om 
tot een zorgvuldige beoordeling te kunnen komen.  
Sinds de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) op 1 oktober 2010 worden ingediende vergunningaanvragen door de RCE 
zelf op volledigheid getoetst voordat ze in behandeling worden genomen. 
 
Indieningsvereisten 
Een aanvraag voor een vergunning bevat tenminste de volgende gegevens: 
 
a. het rijksmonumentnummer, de kadastrale omschrijving van het perceel of de 
percelen en indien van toepassing het adres of plaatselijke aanduiding (toponiem) 
van het monument; 
b. het huidige gebruik van het monument en het beoogde gebruik van het 
monument na de vergunningverlening; 
c. een omschrijving van de activiteit, met per afzonderlijke ingreep een 
vermelding van:  

1. de aard van de ingreep;  
2. de diepte van de bodemverstorende ingreep, uitgedrukt in centimeters ten 

opzichte van het maaiveld; 
d. een topografische kaart op schaal met een maximum van 1:5000, voorzien van 
een noordpijl en minimaal twee RD-coördinatenparen waarop de exacte plaats en 
omvang van elke afzonderlijke ingreep is weergegeven. 
 
Daarnaast kan door de RCE om de volgende gegevens gevraagd worden: 
 
a. een rapport waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de 
aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld; 
b. een rapport waarin het effect van de ingreep op de archeologische waarden in 
voldoende mate is vastgesteld; 
c. detailtekeningen op schaal waarop de exacte locatie, omvang en diepte van de 
ingreep ten opzichte van maaiveld is weergegeven;  
d. Een gemotiveerde reden voor het opgraven van (een deel van) het monument.  
  
Bovengenoemde gegevens worden tot de indieningsvereisten gerekend. De RCE 
kan besluiten een vergunningaanvraag niet in behandeling te nemen als de 
gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn aangeleverd worden. 
 
Als een aanvraag in behandeling wordt genomen kan de RCE het wenselijk vinden 
nader overleg te voeren met de aanvrager.  
Bij complexe aanvragen die nader onderzoek vereisen of waar technische 
maatregelen moeten worden getroffen kan de RCE de termijn waarbinnen een 
besluit wordt genomen met een redelijke termijn verlengen. Daarmee wordt 
voorkomen dat een aanvraag moet worden geweigerd omdat de benodigde 
gegevens zoals rapporten of aangepaste bestek- of bouwtekeningen niet binnen 
de wettelijke termijn beschikbaar zijn.  
 
De voorkeur gaat echter uit naar vooroverleg, waarbij de aanvrager vóór het 
indienen van de vergunningaanvraag in overleg treedt met de RCE over de 
voorgenomen ingreep. Er is dan meer tijd voor onderzoek of planaanpassing, 
waardoor de uiteindelijke vergunningprocedure sneller doorlopen kan worden en 
een vergunning verleend. 
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Beoordeling van de aanvraag  
 
Een besluit om een vergunning te verlenen dan wel te weigeren vindt plaats na 
zorgvuldige beoordeling van de aanvraag en afweging van alle belangen. 
Daarvoor wordt zo nodig aanvullende informatie opgevraagd en overleg gevoerd 
met de aanvrager, de gemeente en eventueel andere belanghebbenden.  
Uitgangspunt bij de beoordeling van een aanvraag is steeds het behoud van de 
archeologische waarden. De ingreep waarvoor een vergunning is aangevraagd 
wordt daartoe op grond van artikel 11, lid 2 van de Monumentenwet 1988 op vier 
verschillende aspecten / criteria beoordeeld. Deze criteria en de condities 
waaronder een vergunning wordt verleend of geweigerd vormen het 
beoordelingskader voor vergunningaanvragen (schematisch weergegeven in de 
bijlage).  

 
1. Bij de beoordeling wordt nagegaan of de ingreep verstorend of 
ontsierend is, of het monument in gevaar brengt.  

 
Aan de hand van waarderingscriteria, vastgelegd in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA), wordt bepaald of het monument door de ingreep 
wordt aangetast.  
 
Onderzocht wordt of de fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) van het 
bodemarchief door de ingreep achteruit gaat. Informatieverlies kan optreden als  
de ingreep bodemverstoring (bijv. door vergravingen, funderingen), deformatie 
(bijv. door zetting) of degradatie van het bodemarchief (bijv. door peilverlaging) 
tot gevolg heeft. Daardoor kan ook de inhoudelijke kwaliteit (informatiewaarde, 
zeldzaamheid en ensemblewaarde) van het monument in waarde verminderen.  
Voor zichtbare monumenten wordt bovendien nagegaan of de ingreep zodanig 
ontsierend is dat de belevingswaarde (zichtbaarheid / schoonheid en 
herinneringswaarde) wordt aangetast.  
 
Ingrepen die onomkeerbaar zijn en voor onbepaalde tijd de toegankelijkheid van 
het monument voor wetenschappelijk onderzoek aanzienlijk beperken brengen 
het monument in gevaar. Dit geldt in het bijzonder voor monumenten die 
beschermd zijn vanwege hun wetenschappelijke waarde. 
 
Als het monument door de ingreep niet beschadigd, ontsierd of in gevaar wordt 
gebracht, zal een vergunning kunnen worden verleend.  
 
2. Bij de beoordeling wordt nagegaan of de ingreep noodzakelijk is. 
 
Bij schadelijke ingrepen zal overleg gevoerd worden met de aanvrager om vast te 
stellen of de ingreep noodzakelijk is en welk belang de aanvrager heeft bij 
realisatie van de ingreep.  
Bij de beoordeling van een aanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen het 
gebruik van het monument ten tijde van de aanwijzing als beschermd monument 
(‘bestaand gebruik’) en wijzigingen in het gebruik die na de aanwijzing worden 
doorgevoerd (‘beoogd / gewijzigd gebruik’). Het gebruik van een archeologisch 
monument is in belangrijke mate gebonden aan de bestemming die in het 
gemeentelijke bestemmingsplan is vastgelegd.  
 
Bestaand gebruik 
Bodemverstorende ingrepen die verband houden met het bestaande gebruik en 
de bestemming van het monument die al ten tijde van de aanwijzing als 
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beschermd monument op de grond lag, kunnen onder voorwaarden worden 
toegestaan als deze ingrepen noodzakelijk zijn. Van noodzaak kan sprake zijn als 
(bedrijfs)economische belangen ten grondslag liggen aan de ingreep. Hieronder 
kunnen o.a. onderhoud, beheer, sloop, verbouw, nieuwbouw en grondverbetering 
worden gerekend. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan het bepaalde in 
artikel 2 van de Monumentenwet 1988.  
Daarnaast kunnen bijzondere (persoonlijke) omstandigheden van de aanvrager 
zoals ziekte, invaliditeit of zorgbehoefte een ingreep noodzakelijk maken.  
De voorwaarden waaronder een vergunning wordt verleend hebben betrekking op 
planaanpassing waardoor het bodemarchief zoveel mogelijk wordt ontzien 
(behoud in situ), of - als dat onvoldoende mogelijk is - het opgraven van het 
bedreigde bodemarchief (behoud ex situ).  
Omvangrijke ingrepen waarbij de archeologische resten grotendeels verloren 
gaan, zoals bij diepploegen het geval is, kunnen echter worden geweigerd. Dat is 
het geval als te verwachten valt dat de kosten van een voorgeschreven opgraving 
aanzienlijk hoger zijn dan de inkomstenderving die ontstaat door het weigeren 
van de vergunning. 
 
Een vergunning kan worden geweigerd als een schadelijke ingreep niet 
noodzakelijk is en het algemeen belang van behoud van het monument zwaarder 
weegt dan het belang van de aanvrager. Voorbeelden zijn de aanleg van een 
kelder, zwembad, een vijver of een insteekhaven voor privégebruik. 
 
Beoogd / gewijzigd gebruik 
Bodemverstorende ingrepen die voortvloeien uit een gewijzigd gebruik dat na de 
aanwijzing als beschermd monument is doorgevoerd of die verband houden met 
een beoogd (toekomstig) gebruik van het monument, worden uitsluitend (onder 
voorwaarden) toegestaan als deze ingrepen vanwege een zwaarwegend algemeen 
(maatschappelijk) belang noodzakelijk zijn. In alle andere gevallen wordt een 
vergunning geweigerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het bepaalde in 
artikel 11, lid 2b en artikel 38a van de Monumentenwet 1988.  
Bestemmingen die de belevingswaarde van (zichtbare) monumenten aantasten of 
de mogelijkheid voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek sterk beperken 
worden niet verenigbaar geacht met het behoud van het archeologische 
monument. Dit geldt in het bijzonder voor bestemmingen die gepaard gaan met 
veel bodemingrepen zoals de bouw van woningen, winkelvoorzieningen, kantoren 
en bedrijventerreinen waarbij het beschermde monument in verschillende 
bouwkavels wordt opgesplitst en door meerdere bouwwerken wordt aangetast of 
ontoegankelijk gemaakt voor toekomstig onderzoek. 
 
Ingrepen en ruimtelijke plannen die verband houden met een passende, 
archeologievriendelijke (her)bestemming van het monument worden wel 
toegestaan als deze plannen in overeenstemming zijn met het adagium ‘Behoud 
door ontwikkeling’. Dat betekent dat het behoud van de archeologische waarden 
uitgangspunt vormen voor het ruimtelijk ontwerp en dat de ingrepen het 
bodemarchief zo weinig mogelijk verstoren. De ingrepen moeten bijdragen aan 
het duurzaam behoud van het monument en de belevingswaarde ervan 
versterken. 
  
3. Bij de beoordeling wordt nagegaan of planaanpassing mogelijk is. 
 
In overleg met de aanvrager zal de mogelijkheid tot planaanpassing worden 
verkend om schade aan het monument te voorkomen of zoveel mogelijk te 
beperken. Nagegaan wordt of er een alternatieve locatie voor de ingreep is 
waardoor het monument niet of veel minder verstoord wordt.  
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Planaanpassing is ook mogelijk door het treffen van technische maatregelen, 
zoals het aanbrengen van een ophogingslaag, het aanpassen van de 
funderingswijze of het beperken van het aantal heipalen.  
 
Als planaanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, maar de ingreep noodzakelijk is, 
(m.a.w. de ingreep is onvermijdelijk) zal archeologisch onderzoek voorafgaand 
aan de ingreep of begeleiding tijdens de ingreep nodig zijn om de archeologische 
resten ex situ te behouden. 
 
Een vergunning kan onder voorwaarden worden verleend als de aanvrager bereid 
is tot planaanpassing waardoor het monument niet of nauwelijks wordt verstoord. 
Een vergunning kan worden geweigerd als de aanvrager niet bereid is tot 
planaanpassing terwijl gebleken is dat er alternatieven voorhanden zijn die het 
monument niet of slechts beperkt aantasten. 
 
4. Bij de beoordeling van een aanvraag met het uitsluitende doel om op 
te graven wordt nagegaan of het onderzoek in overeenstemming is met 
het beleid van de minister t.a.v. beschermde monumenten.  
 
Sinds de inwerkingtreding van de Wamz is het rijksbeleid gericht op het behoud 
van archeologische waarden in de bodem. Schadelijke bodemingrepen door 
ruimtelijke ontwikkelingen kunnen daardoor worden voorkomen.  
Een vergunning kan worden verleend als de aanvrager de noodzaak en 
wenselijkheid voor het onderzoek aannemelijk heeft gemaakt. Bodemverstorend 
onderzoek op monumenten dient daarom gemotiveerd te worden en in 
overeenstemming te zijn met het rijksbeleid t.a.v. beschermde monumenten.  
Archeologische rijksmonumenten zijn onder meer beschermd vanwege hun 
betekenis voor de wetenschap. Het bodemarchief kan alleen door (toekomstig) 
onderzoek ontsloten en toegankelijk gemaakt worden. Archeologisch onderzoek 
op monumenten kan daarom in bepaalde situaties worden toegestaan. 
Dat is het geval als: 
 
• dit onderzoek tot doel heeft het monument duurzaam in situ te behouden en 

daardoor zo weinig mogelijk bodemverstorend is. Degradatieonderzoek, 
monitoringsonderzoek en funderingsonderzoek worden hiertoe gerekend; 

• dit onderzoek substantieel bijdraagt aan onze kennis over het verleden en 
aannemelijk is gemaakt dat er geen alternatieve onbeschermde 
archeologische terreinen beschikbaar zijn waar dit onderzoek kan worden 
uitgevoerd; 

• dit onderzoek tot doel heeft de archeologische waarden door middel van een 
opgraving veilig te stellen in het geval het bodemarchief zodanig wordt 
bedreigd door natuurlijke of antropogene processen, dat het monument – op 
grond van een door onderzoek beredeneerde verwachting – binnen een 
bepaalde termijn zijn betekenis voor de wetenschap verliest; 

• dit onderzoek tot doel heeft het monument duurzaam in situ te behouden en 
voor het publiek beleefbaar te maken.  
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De beschikking 
 
Na beoordeling van de ingreep en afweging van alle belangen vindt 
besluitvorming plaats door een vergunning onder voorschriften te verlenen dan 
wel te weigeren.  
 
 
Voorschriften bij het verlenen van de vergunning 
Samenvattend kan een vergunning onder voorschriften worden verleend als: 
 
a. de ingreep niet verstorend of ontsierend is voor het monument; 
b. de schadelijke ingreep past binnen het bestaande gebruik en noodzakelijk is; 
c. de ingreep door planaanpassing niet of nauwelijks verstorend of ontsierend is. 
 
Op grond van artikel 19 van de Monumentenwet 1988 worden aan een 
vergunning voorschriften verbonden. Onderscheid wordt gemaakt tussen 
standaard en optionele voorschriften.  
 
Standaard voorschriften 
Aan een vergunning worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden: 
 
a. de verplichting de werkzaamheden binnen de gestelde termijn te starten;  
b. de verplichting om de voorschriften waaronder de vergunning is verleend tijdig 
en voor aanvang van de werkzaamheden bekend te maken aan de eventuele 
(onder)aannemers die de werkzaamheden uitvoeren. 
 
De standaard voorschriften hebben betrekking op de termijn van geldigheid van 
de vergunning en het tijdig - in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden 
- op de hoogte stellen van de uitvoerder(s) van de voorschriften die aan de 
vergunning zijn verbonden. De uitvoerders zijn eveneens gehouden aan de 
voorschriften. De vergunninghouder blijft echter te allen tijde verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de werkzaamheden.  
 
De standaardtermijn waarbinnen de werkzaamheden waarvoor vergunning is 
verleend moeten zijn gestart bedraagt 18 maanden, tenzij archeologisch 
onderzoek tot de werkzaamheden behoort. In dat geval wordt – conform de KNA  
- een termijn van één jaar aangehouden in verband met de beperkte 
houdbaarheid van een programma van eisen. 
De termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn gestart kan worden 
verlengd als een schriftelijk verzoek daartoe door de aanvrager binnen de in de 
beschikking gestelde termijn is ingediend. In het geval archeologisch onderzoek is 
voorgeschreven, kan de vergunningverlener besluiten tot bijstelling van het 
bijbehorende programma van eisen of plan van aanpak. 
 
Optionele voorschriften 
Zo nodig kunnen – afhankelijk van de aard van de ingreep - andere voorschriften 
verbonden worden aan een vergunning. 
Aan een vergunning kunnen de volgende voorschriften worden verbonden: 
 
a. de verplichting de ingreep archeologisch te laten begeleiden op basis van een 
door de RCE goedgekeurd programma van eisen voor de betreffende begeleiding; 
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b. de verplichting tot het doen van opgravingen (voorafgaand aan de ingreep) op 
basis van een door de RCE goedgekeurd programma van eisen voor de 
betreffende opgraving;  
c. de verplichting de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de definitieve 
bestek- of bouwtekeningen;  
d. de verplichting de aanvang van de werkzaamheden tijdig te melden bij de RCE, 
de gemeente of de Erfgoedinspectie; 
e. de verplichting de opgraving uit te voeren op basis van een door de RCE 
goedgekeurd programma van eisen.    
 
Een archeologische begeleiding wordt voorgeschreven als de kans aanwezig is dat 
een beperkte hoeveelheid archeologische resten binnen de grenzen van de 
toegestane verstoring wordt aangetroffen. In de KNA wordt dit een 
archeologische begeleiding bij beperkte verstoring (AB-bv) genoemd. Bij deze 
vorm van begeleiding wordt door een opgravingsbevoegde organisatie toezicht 
gehouden op de uitvoering van werkzaamheden overeenkomstig de verleende 
vergunning en worden waargenomen vondsten en sporen gedocumenteerd.  
Een opgraving wordt voorgeschreven bij ingrepen waarbij een wezenlijk deel van 
het monument onherstelbaar wordt verstoord en de archeologische resten 
verloren gaan.  
Omvangrijke bouw- en inrichtingswerkzaamheden waarvoor een vergunning 
wordt verleend dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig goedgekeurde, 
definitieve bouw- of bestektekeningen. In de voorschriften van de beschikking 
wordt gerefereerd aan de versienummers van de betreffende tekeningen.  
 
Indien aan een vergunning het voorschrift, genoemd onder a, b en e wordt 
verbonden, maakt het programma van eisen voor de betreffende begeleiding of 
opgraving deel uit van de beschikking.  
 
Het verstoren van het monument in afwijking van de verleende vergunning is 
strafbaar en kan voor de minister aanleiding zijn om de werkzaamheden stil te 
leggen, zonodig de vergunning in te trekken en / of bestuursrechtelijke 
dwangmiddelen toe te passen.  
 
Weigeren van een vergunning 
Hoewel voor de meeste aanvragen een vergunning wordt verleend, kan het 
voorkomen dat na beoordeling van de aanvraag en overleg met de aanvrager een 
vergunning wordt geweigerd. Dit kan het geval zijn als: 
 
a. de aanvrager niet in staat of bereid is de gevraagde gegevens (rapporten of 
tekeningen) welke nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag of het nemen 
van een besluit over de aanvraag binnen de daarvoor gestelde termijn 
beschikbaar te stellen; 
b. het belang dat de aanvrager heeft bij het voorgenomen werk niet opweegt 
tegen het algemeen belang van het behoud van het archeologische monument; 
c. de aanvrager niet bereid is tot planaanpassing terwijl alternatieven voor de 
schadelijke ingreep voorhanden zijn die het monument niet of minder verstoren;  
d. de schadelijke ingreep zodanig omvangrijk en ingrijpend is dat deze het 
monument grotendeels verstoort en in gevaar brengt. 
 

Motiveren van de beschikking 
De beschikking wordt in ieder geval gemotiveerd als: 
 
• een zienswijze op het ontwerpbesluit is ingediend; 
• een vergunning wordt verleend onder het voorschrift van een opgraving; 
• een vergunning wordt geweigerd. 
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Schadevergoeding 
Artikel 22 van de Monumentenwet 1988 bepaalt dat een aanvrager die schade 
lijdt als gevolg van een weigering of van de voorschriften waaronder een 
vergunning is verleend en welke redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste 
behoort te blijven in aanmerking kan komen voor een schadevergoeding.  
Verzoeken daartoe worden door een schadebeoordelingscommissie behandeld, 
waarbij de RCE gehoord wordt. Vervolgens beslist de minister of het advies van 
de schadebeoordelingscommissie wordt overgenomen. Het besluit wordt in ieder 
geval gemotiveerd als een verzoek tot schadevergoeding niet wordt gehonoreerd 
of als het besluit afwijkt van het advies van de schadebeoordelingscommissie.   
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Bijlage: beoordelingskader vergunningaanvragen archeologische monumenten 
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