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Archeologie nu

• De bescherming van (archeologische) rijksmonumenten werd voorheen geregeld 
door de Monumentenwet 1998. Deze wet is op 1 juli 2016 overgegaan in de 
Erfgoedwet. De bescherming van overige (archeologische) monumenten wordt 
beheerst door lokale wet- en regelgeving van provincies en gemeenten.

• Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel 
erfgoed, omdat op of in de bodem van dat terrein resten, voorwerpen of andere 
sporen van menselijke aanwezigheid in het verleden bewaard zijn gebleven. De 
zichtbare monumenten zoals grafheuvels, terpen en hunebedden zijn het 
bekendst. De meeste archeologische monumenten zijn echter onzichtbaar, 
verscholen in de bodem of onder het wateroppervlak.

• Eind 2020 kent de provincie Noord-Holland 70 archeologische rijksmonumenten 
(bron: erfgoedmonitor).



Archeologie vanaf 1 januari 2022

• Onder de Omgevingswet zijn in principe gemeenten bevoegd gezag voor 
vergunningverlening voor de rijksmonumentenactiviteit bij zogeheten 
meervoudige aanvragen. Dus bijvoorbeeld in combinatie met een 
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een 
omgevingsplanactiviteit. 

• De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dan recht 
van advies en instemming. In de praktijk is dit de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed.

• De minister van OCW blijft bevoegd gezag bij enkelvoudige aanvragen.

• Vergunningverleners houden rekening met de door het Rijk vastgestelde 
beoordelingsregels



Vervolg archeologie vanaf 1 januari 2022

• Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is 'decentraal, tenzij'. Daarom is het bevoegd 
gezag in de meeste gevallen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. 

• Bij een meervoudige aanvraag is het uitgangspunt dat de ‘laagste’ overheid (gemeente of 
waterschap) bevoegd gezag is.

• Onder de Omgevingswet blijft de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) (lees: de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: RCE) bevoegd gezag bij aanvragen om een 
omgevingsvergunning voor alléén een archeologische rijksmonumentenactiviteit (enkelvoudige 
aanvragen), of voor meerdere rijksmonumentenactiviteiten m.b.t. verschillende archeologische 
rijksmonumenten tegelijk.

• Gemeenten zijn dan in principe bevoegd gezag voor vergunningverlening voor een archeologische 
rijksmonumentenactiviteit bij meervoudige aanvragen. Dus bijvoorbeeld in combinatie met een 
omgevingsvergunning voor een technische bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. 

• De Minister heeft advies- en instemmingsrecht (artikel 5.33 Omgevingswet en artikel 4.32 Besluit 
Omgevingsrecht). In de praktijk is dit de RCE.



Vervolg archeologie vanaf 1 januari 2022

• Vergunningverleners houden rekening met de door het Rijk 
vastgestelde beoordelingsregels (artikel 8.80 Besluit kwaliteit 
leefomgeving).

• Hoe de minister van OCW de beoordelingsregels toepast bij de 
vergunningverlening of advies en instemming, wordt vastgelegd in 
een beleidsregel.

• Bij enkelvoudige aanvragen is de Minister bevoegd gezag (lees: RCE)

• Meervoudige aanvraag, andere activiteiten - Informatiepunt 
Leefomgeving (iplo.nl)

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving-vth/bevoegd-gezag-omgevingswet/bevoegd-gezag-aanvraag-omgevingsvergunning/bepalen-bevoegd-gezag-omgevingsvergunning/meervoudige-aanvraag-activiteiten/


Vervolg archeologie vanaf 1 januari 2022
Gevolgen voor toezicht en handhaving

• De verantwoordelijkheidsverdeling voor toezicht en handhaving ziet er – op hoofdlijnen - als volgt uit:

Bevoegd gezag: het bevoegd gezag voor de vergunningverlening is automatisch ook bevoegd om toezicht te 
houden op de naleving van de vergunning en indien nodig te handhaven. Bij zowel een enkel- als meervoudige 
vergunningaanvraag heeft de toezichthouder te maken met de algemene regels die daar gelden en (specifieke) 
zorgplicht. Daarnaast is het nuttig om te weten welke aan de activiteit gerelateerde 
meldingen/vergunningaanvragen zijn gedaan en welke vergunningaanvragen zijn verleend. De gemeenten 
houden net als nu een register bij van verleende omgevingsvergunningen voor een rijksmonumentenactiviteit 
(artikelen 11.64 en 11.65 Besluit kwaliteit leefomgeving). Bevoegd gezag verbod op beschadiging en vernieling 
archeologisch rijksmonument (artikel 13.12, eerste lid, Bal)

Advies met instemming: Op grond van artikel 13.3, eerste lid onder g juncto artikel 4.32, eerste lid onder a van 
het Omgevingsbesluit is de Minister OCW aangewezen als bevoegd gezag voor de handhaving, naast het 
bevoegde gezag voor de vergunning (‘toedeling mede-handhavingstaak’). In dat geval is de gehele 
handhavingstaak van artikel 18.1 Omgevingswet toegekend. Daarbij gaat het specifiek om handhaving van de 
vergunningvoorschriften voor de activiteit van dat bestuursorgaan. Daarnaast mag het bestuursorgaan, voor 
zover het gaat om handelen zonder vergunning, ook zelf toezicht houden en handhaven. In die hoedanigheid 
treedt dat bestuursorgaan op als bevoegd gezag voor een enkelvoudige aanvraag om een 
omgevingsvergunning ingeval voor zo’n illegaal verrichte activiteit een vergunning zou worden aangevraagd. 



Juridische Handhaving

• De basis voor de bestuursrechtelijke handhaving is opgenomen in 
hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb)

• Handhaving inzake archeologie is niet anders dan handhaving aangaande 
gebouwde monumenten of handhavend optreden t.a.v. andere 
overtredingen

• Uitgangspunt bestuursrechtelijke handhaving: Herstelsanctie

• Herstelsanctie: Een herstelsanctie strekt tot het geheel of gedeeltelijk 
ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot  het voorkomen 
van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of het 
beperken van de gevolgen van een overtreding. Hierbij kan je denken aan 
de last onder dwangsom of een bestuurlijke dwangsom.



Vervolg juridische handhaving

• Bestraffende sanctie: Een bestraffende sanctie is punitief van aard en 
beoogt de overtreder van de geschonden bestuursrechtelijke norm 
leed toe te voegen. Hierbij valt te denken aan de bestuurlijke boete.

• Er is sprake van een economisch delict op grond van de Wet 
economische delicten. 

• Nadeel is dat het OM overbelast is en deze zaken geen hoge prioriteit 
kennen.



Vervolg juridische handhaving

• Vanaf 1 januari 2022 kan bestuursrechtelijk handhavend opgetreden 
worden.

• Vanaf 1 januari 2022 kan op grond van artikel 18.13 Omgevingswet ook een 
bestuurlijke boete worden opgelegd.

• De maximale strafmaat is de 5e categorie. Binnen de bandbreedte van het 
boetetarief tot een maximum van € 82.000 kan het bevoegd gezag zelf 
voorzien in beleidsregels over tarieven voor overtredingen.

• Zie voor een heldere uitleg o.a.:

18.13 Bestuurlijke boete bij overtreding erfgoedregels (dirkzwager.nl)

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-
handhaving-vth/handhaving-omgevingswet/

https://www.dirkzwager.nl/omgevingswet/wettekst/hoofdstuk-18-handhaving-en-uitvoering/afdeling-181-bestuursrechtelijke-handhaving/1814-bestuurlijke-boete/1813-bestuurlijke-boete-bij-overtreding-erfgoedregels/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving-vth/handhaving-omgevingswet/


Wanneer ingrijpen

• Zowel onder de huidige wetgeving als onder de nieuwe wet moet 
ingegrepen worden zodra:

- Er sprake is van handelen zonder benodigde vergunning 

- Er in afwijking van de verleende vergunning wordt uitgevoerd

• Bij het constateren van de overtreding tijdens het uitvoeren van 
werkzaamheden is het advies om de activiteiten stil te leggen onder 
oplegging van een last onder dwangsom ter voorkoming van de 
voortzetting van de overtreding en ter voorkoming van verdere schade. 

• Betreft de combinatie van toepassen bestuursdwang en opleggen last 
onder dwangsom en is de enige combinatie die geaccepteerd is door de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.



Rol handhaver

• De rol van de handhaver is het voorkomen van verdere schade aan 
het monument.

• Om goed te kunnen handhaven zijn drie randvoorwaarden van 
belang:

1. Een goede dossieropbouw

2. Bestuurlijke bereidheid

3. Snelheid van handelen 

• Na constatering van de overtreding moet de schade aan het 
monument worden vastgesteld.



Vervolg rol handhaver

• Na het vaststellen van de schade aan het monument moet worden bepaald:

1. Of de uitgevoerde werkzaamheden gelegaliseerd kunnen worden? Zo ja dan moet de 
overtreder een vergunning aanvragen en kunnen aan de vergunning maatregelen 
worden verbonden zoals het uitvoeren van nader archeologisch onderzoek of het 
opleggen van een specifieke uitvoering van de werkzaamheden.

2. Geen legalisatie, dan de overtreder verplichten tot het uitvoeren van 
herstelwerkzaamheden. Denk aan het herstel van het maaiveldniveau.

3. Opgelegde maatregelen moeten redelijk, doelmatig en uitvoerbaar zijn.

4. Indien herstel niet mogelijk is omdat de archeologische resten niet meer aanwezig zijn, 
dan is sprake van een misdrijf en moet aangifte worden gedaan bij de politie. Dit is 
wenselijk vanwege de signaalfunctie die je als bevoegd gezag afgeeft.



Voorkomen herhaling

• Ter voorkoming van herhaling is noodzakelijk dat:

1. Goede preventie en voorlichting is over de aanwezigheid van 
archeologische monumenten in de gemeente. Veel overtredingen 
vinden onbewust plaats.

2. Indien op voorhand duidelijk is dat een overtreding gaat 
plaatsvinden kan een preventieve last onder dwangsom worden 
opgelegd. De te begane overtreding moet dan al vast staan. 

3. Bij notoire overtreders, bijvoorbeeld de zogenoemde schatzoekers 
(metaaldetectoren), is het zaak om aangifte te doen en dit ook 
actief te publiceren (met inachtneming van AVG).



Het speelt op het archeologisch rijksmonument Tjessens, op steenworp afstand van het 

terpdorp Waaxens in de gemeente Noard-East Fryslân (destijds gemeente Dongeradeel) 

 

 Boer wordt tot twee maal toe door de gemeente betrapt op het dichtwerpen van 

sloten – feitelijk de restanten van de grachten van het voormalige landgoed 

Tjessens dat in de middeleeuwen werd aangelegd op een terp waarvan het 

ontstaan teruggaat tot het begin van onze jaartelling. 

 Er wordt proces verbaal opgemaakt. 

 De boer vraagt vergunning aan om de werkzaamheden te legaliseren en voor het 

omzetten van grasland naar akkerland 

 Vergunning wordt geweigerd en de boer gaat in beroep 

 De zaak komt voor de rechter. Hier ontvouwt de boer een plan om het terrein 

alvorens de omzetting naar akkerland 30 cm op te hogen. Rechter verzoekt de 

RCE serieus naar dit plan te kijken en het in overweging te nemen.  

 Rijksdienst keurt het plan onder voorwaarden goed, maar geeft een tijdelijke 

vergunning af voor een periode van tien jaar. In deze tien jaar wordt het terrein 

na elke ploeggang gemonitord door het doen van hoogtemetingen om zo vast te 

kunnen stellen of de ophogingslaag slijt.  

 Slijt de ophogingslaag niet, dan wordt de vergunning na tien jaar omgezet in een 

definitieve vergunning 

 Slijt de ophogingslaag wel, dan kan worden gekeken in hoeverre de 

ophogingslaag (periodiek) kan worden hersteld door het opbrengen van grond 

 Slijt de ophogingslaan dan nog, dan wordt de tijdelijke vergunning ingetrokken en 

dient het monument weer onder gras te worden gebracht.  

 

Tot op heden is er geen sprake van duidelijke slijtage. Wel wordt er oppervlakkig wat 

grond verplaatst, maar dit leidt niet tot aftopping van de ophogingslaag. 

Maatwerkonderzoek Tjessens



Interessante links en uitspraken

• file:///H:/Downloads/Jurisprudentie_op_het_gebied_van_erfgoed_e
n_ruimte.pdf

• Vraag en antwoord | Erfgoedwet | Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed

• ECLI:NL:RVS:2018:209, Raad van State, 201607044/1/A1 
(rechtspraak.nl)

• Uitspraak 201906119/1/R4 - Raad van State

file://ocw.local/Userdata/Homedrive/o400ruh/Downloads/Jurisprudentie_op_het_gebied_van_erfgoed_en_ruimte.pdf
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedwet/vraag-antwoord
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2018:209
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@123730/201906119-1-r4/


Vragen?


