
Aanvraagformulier  
monumentenvergunning
voor het wijzigen van een  
archeologisch rijksmonument
Erfgoedwet

Op grond van artikel 9.1 van de Erfgoedwet (overgangsrecht) zijn de 
artikelen 11 tot en met 21 van de Monumentenwet 1988 alsmede de 
artikelen 3:11 tot en met 3:17 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden 
vergunningen voor archeologische rijksmonumenten verleend door 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namens de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De gehele aanvraag, met het ingevulde en ondertekende aanvraag-
formulier, dient (bij voorkeur digitaal) bij de gemeente ingediend te 
worden. De gemeente stuurt de aanvraag onmiddellijk door naar de  
Rijksdienst: e-mailadres postzaken@cultureelerfgoed.nl of postadres 
Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort.  

= aankruisen wat van toepassing is

 A.  Informatie in te vullen door de aanvrager

 Vraag 1. Gegevens aanvrager
 
  Naam en voorletters

  Adres

  
  Postcode en plaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres 

 Vraag 2. Indien aanvrager niet tevens eigenaar is: gegevens eigenaar

  Naam en voorletters

  Adres

  
  Postcode en plaats
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 Vraag 3. Plaatsgegevens van het rijksmonument waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

  Plaats, straat en/of toponiem 

 Vraag 4. Kadastrale gegevens van het rijksmonument waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

 Kadastrale gemeente
 
 Sectie
 
 Nummer(s)
 
 * Rijksmonumentnummer

 Vraag 5. Bestemming en gebruik

  Huidige bestemming

  Huidig gebruik

  Toekomstige bestemming

  Gebruik na voltooiing

 Vraag 6. Ingreep

  Welke ingreep vindt plaats op het monument?  

  

  Tot welke diepte (cm – maaiveld) reikt deze ingreep?

  
  Opmerkingen en eventuele toelichting

* Het rijksmonumentnummer kan worden gevonden op de website van de Rijksdienst: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl   
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Ondertekening
  
Naam 

Plaats
 

Datum
 

(Digitale) handtekening

De aanvraag dient in ieder geval vergezeld te gaan van: 
• een topografisch kaartje waarop de exacte plaats van de ingreep is aangegeven
• een bouw- / bestek- of situatietekening op schaal 

Bij een digitale aanvraag kunnen meerdere bestanden opgestuurd worden. Elk afzonderlijk bestand dient echter een maximale 
omvang te hebben van 50 Mb. 

B.  Procedurele regels in te vullen door de gemeente

Aanvraag

Datum indiening aanvraag

Datum doorsturing aan de Rijksdienst

Informatie gemeente

Afdeling/dienstonderdeel

Naam behandelend ambtenaar

Telefoonnummer

E-mailadres
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Dag   Maand  Jaar
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Dag   Maand  Jaar

Dag   Maand  Jaar
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