
Vergunningprocedure 
voor Archeologische 
Rijksmonumenten
Informatie voor eigenaren, beheerders en gebruikers

Beoordelingscriteria
De Rijksdienst houdt bij de beoordeling van een aanvraag rekening met het gebruik van het 
monument, maar zal uiteraard het monumentenzorgbelang laten meewegen. Behoud van 
de archeologische waarden in de bodem is het uitgangspunt. De Rijksdienst hanteert daarbij 
drie criteria: 

•  Zijn de ingrepen schadelijk?  
Als de archeologische resten in de bodem of op het maaiveld niet worden aangetast, het  
monument niet wordt ontsierd of in gevaar gebracht, zal de Rijksdienst een vergunning verlenen. 
Zijn de ingrepen schadelijk, dan zijn de volgende twee beoordelingscriteria van belang.

•  Zijn de ingrepen noodzakelijk? 
Bijzondere persoonlijke omstandigheden, bedrijfseconomische belangen die verband houden 
met het gebruik van het monument of zwaarwegende maatschappelijke belangen kunnen 
aanleiding zijn om schadelijke ingrepen op het monument onder voorwaarden toe te staan.

•  Is planaanpassing mogelijk? 
De Rijksdienst zal in overleg met u als aanvrager nagaan of er mogelijkheden zijn de voorgenomen 
ingrepen aan te passen. Dit kan ertoe leiden dat het monument veel minder verstoord wordt en  
de dienst toch een vergunning kan verlenen. Denk bij aanpassing aan een alternatieve locatie voor 
de geplande ingrepen of technische maatregelen. Voorbeelden daarvan zijn het aanbrengen  
van een ophogingslaag, het toepassen van een archeologiesparende fundering en het  
vermijden van kelders of diepe kruipruimtes.

Als planaanpassing niet of onvoldoende mogelijk blijkt te zijn, maar de (bodem)verstorende 
ingrepen wel noodzakelijk zijn, rest er weinig anders dan het bodemarchief voorafgaand aan de 
ingrepen veilig te stellen door een opgraving. Als de verstoring beperkt is, worden de werkzaam
heden ‘archeologisch begeleid’. Er is dan een archeoloog aanwezig om eventuele vondsten en 
sporen te documenteren.

De Rijksdienst kan in het uiterste geval weigeren een vergunning te verlenen. Bijvoorbeeld als de 
aanvrager niet bereid is de plannen aan te passen terwijl dat wel mogelijk is, of wanneer dat plan 
niet noodzakelijk is. Het belang om het archeologisch monument te behouden weegt in dat geval 
zwaarder dan het belang van de aanvrager.

Volgens planning treedt met ingang van 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. Daardoor zal  
de vergunningprocedure aanzienlijk gewijzigd worden. De huidige monumentenvergunning wordt 
dan vervangen door een omgevingsvergunning.

Colofon: 
Uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [2020]

Vragen? 
Neem contact op met de Infodesk: info@cultureelerfgoed.nl of bel (033) 421 7 456

De terp Hegebeintum is met 8,8 meter de hoogste in Nederland. In de negentiende eeuw 
ontdekte men dat terpaarde prima mest was. Veel terpen en wierden (zoals ze in Groningen 
worden genoemd) zijn toen commercieel afgegraven. Vanaf 1904 ook Hegebeintum. Alleen de 
bebouwde delen bleven ongemoeid. De sporen van de afgraving zijn goed zichtbaar door de hoge 
steilkanten. Ook dit karakteristieke aanzicht maakt deel uit van de bescherming. Foto: Jos Stöver.



Bent u eigenaar, beheerder of gebruiker van een archeologisch rijksmonument? En wilt u daar 
werkzaamheden uitvoeren? Dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig. Maar dat geldt  
niet voor álle ingrepen. 

Gebruik van een archeologisch 
rijksmonument

Vergunningplicht
Voor werkzaamheden die een beschermd archeologisch monument wijzigen of verstoren, is een 
monumentenvergunning nodig van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze 
vergunning wordt namens de minister verleend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Vergunningplichtige ingrepen zijn bijvoorbeeld de (ver)bouw van schuren, woningen of 
bedrijfspanden, de aanleg van verhardingen, het graven van sleuven, het (opnieuw) uitgraven of 
dempen van sloten en grachten, diepploegen, de aanleg van drainagebuizen, verlaging van het 
grondwaterpeil, omzetting van grasland in akkerland, (glas)tuinbouw, bollenteelt of fruitteelt.  
Ook voor herstel en onderhoudswerkzaamheden om het monument in stand te houden, heeft  
u soms een vergunning nodig.

Vergunningvrij
Oppervlakkige bodemingrepen, zoals tuinwerkzaamheden en het jaarlijks bewerken van de 
bouwvoor, zijn vergunningvrij omdat ze de archeologische waarden niet verstoren. 
Om onnodige vergunningprocedures te voorkomen is door de Rijksdienst voor veel monumenten  
een Richtlijn vrijstelling vergunningplicht opgesteld. Daarin staat welke ingrepen tot een bepaalde diepte 
onder het maaiveld zonder monumentenvergunning uitgevoerd kunnen worden. 

Voor zichtbare monumenten waarbij de archeologische resten direct onder of op het maaiveld liggen 
zoals bij grafheuvels is het niet altijd mogelijk een vrijstellingsdiepte te geven. Of er een 
vrijstellingsdiepte voor het monument is vastgesteld, kan opgevraagd worden bij de regioadviseur 
van de Rijksdienst.

De vergunningprocedure
De vergunningprocedure bestaat uit vijf stappen:
•  U overlegt bij voorkeur met de regioadviseur van de Rijksdienst over de voorgenomen ingrepen 

voordat een vergunningaanvraag wordt ingediend. In dit vooroverleg wordt duidelijk of 
planaanpassing of onderzoek nodig is. In dit stadium kan een plan immers nog worden aangepast.  
Dit vooroverleg is niet verplicht, maar leidt meestal tot een snellere vergunningverlening. 

•  U dient een (digitale) vergunningaanvraag in bij de gemeente waarin het archeologisch monument 
ligt. De gemeente registreert de aanvraag en stuurt deze meteen door naar de Rijksdienst. 

•  De Rijksdienst toetst de aanvraag op volledigheid. De aanvraag moet voldoen aan een aantal  
eisen (‘indieningsvereisten’). Als er gegevens ontbreken, zal de Rijksdienst u schriftelijk vragen  
deze alsnog aan te leveren. Als dat niet binnen de gestelde termijn gebeurt, kan de Rijksdienst 
besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.  

•  De beoordeling van de volledige aanvraag mondt uit in een ontwerpbesluit (beschikking). De 
gemeente maakt dit openbaar en geeft iedereen zes weken gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

•  Daarna neemt de Rijksdienst een besluit en stuurt dat naar de aanvrager, de gemeente en andere 
betrokken partijen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken beroep aantekenen tegen het 
besluit. Het besluit is definitief als er geen beroep is ingesteld.

 
Maximale duur procedure
De Rijksdienst is wettelijk verplicht binnen zes maanden na het indienen van een aanvraag een definitief 
besluit te nemen over een vergunningaanvraag. Bij eenvoudige aanvragen of als vooroverleg is gevoerd 
kan zo’n besluit meestal sneller worden genomen.
 
Het besluit op de vergunningaanvraag kan in een enkel geval leiden tot aanzienlijke kosten of 
beperkingen. In dat geval kunt u als aanvrager op grond van artikel 22 van de Monumentenwet 1988 
een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
Een door de minister ingestelde schadebeoordelingscommissie behandelt uw verzoek en adviseert 
daarover. Uiteindelijk beslist de minister.

Enkele jaren geleden wilde de gemeente 
Dongeradeel een aantal huizen bouwen 
aan de Markt in Dokkum. De vergunning 
werd verleend met als voorwaarde dat 
voorafgaand aan de bouw archeologisch 
onderzoek werd gedaan. Daarbij 
kwamen resten van het Sint
Bonifatiusklooster tevoorschijn. 
Door aanpassing van de fundering van 
de nieuwbouw konden de resten worden 
gespaard. Een fraai fragment van een 
mozaïekvloer is zelfs in het zicht 
gebleven. Foto: Jos Stöver.

Bij Borssele ligt een van de vele vliedbergen 
in Zeeland. Het is een restant van een 
mottekasteel, ooit het stamslot van de heren 
van Borsele. De motte dateert uit de elfde tot 
dertiende eeuw. Op de bult stond een woontoren, 
aanvankelijk van hout, vanaf 1200 van baksteen. 
Westelijk van de motte lag de voorburcht, waar 
enkele bijgebouwen stonden. Vermoedelijk viel 
het kasteel ten prooi aan de stormvloeden van 
15301532. Zowel de motte als omgrachting is 
nog goed te onderscheiden. Het monument 
maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht 
van Borssele. Foto: Robert van Heeringen.


