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Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Aan de leden van de Vaste Commissie OCenW  
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
          23 april 2015 
 
 
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor OCenW, 
 
Voor de openbare  behandeling van het wetsvoorstel Erfgoedwet, op 28 april a.s. willen wij u namens 
de leden van het Convent van Gemeentelijke  Archeologen nog graag enkele zaken onder uw 
aandacht brengen. 
In onze brief van 16 februari jl. aan de vaste Kammercommissie OCW hebben wij onze zorgen geuit 
over een aantal onderdelen uit deze wet. Een deel van de door ons gemelde punten zien we terug in 
de schriftelijke vragen van de fracties en de antwoorden van de minister in de ‘Nota naar Aanleiding 
van het Verslag’ (ontvangen 30 maart 2015).  
Omdat de antwoorden onze zorgen onvoldoende wegnemen sturen wij u deze brief, waarin we  het 
belang van het borgen van archeologische deskundigheid binnen gemeenten nogmaals willen 
benadrukken.  
 
Borging inhoudelijke kennis 
Verschillende fracties  hebben vragen gesteld over die kennis bij gemeenten. De Minister verwijst in 
haar antwoord naar artikel 17.9 van de Omgevingswet. Dat artikel gaat echter over de 
Monumentencommissie die alleen een wettelijke taak heeft bij advisering over beschermde 
rijksmonumenten. De commissie heeft geen rol bij de voorbereiding van het omgevingsplan en 
omgevingsvergunningen. Bovendien is archeologische deskundigheid niet voorgeschreven en blijkt in 
de praktijk daarom vaak afwezig.  
 
Wij vinden het vreemd, en vooral ongewenst, dat bij de besluitvorming over wetenschappelijk 
onderzoek, wat archeologie de facto is, inbreng van wetenschappelijke kennis geen vereiste  is. Zo 
kan het voorkomen dat burgers onnodig op kosten worden gejaagd, omdat er geen archeologische 
deskundigheid in huis is. Welke archeologische voorwaarden moeten er aan een vergunning gesteld 
worden, waar moet het archeologische rapport aan voldoen, wat voor onderzoeksstrategie moet er 
gebruikt worden bij het opsporen van een neolithische vindplaats, hoe wordt de kwaliteit van het 
veldwerk getoetst? Allerlei vragen waarvoor inhoudelijke kennis aanwezig moet zijn. En de burger 
betaalt voor dit gebrek aan deskundigheid bij gemeenten. De burger zou toch in deze moeten 
kunnen vertrouwen op de gemeente. Immers, de gemeente stelt voorwaarden/eisen aan een 
ruimtelijke ontwikkeling. Dan moet de gemeente in het belang van de burger én het archeologisch 
erfgoed archeologische deskundigheid in huis hebben. Een bijkomend voordeel is dat hierdoor wordt 
voorzien in bundeling van kennis en het overdagen van die kennis aan het publiek.  
 
Een oplossing zou wat ons betreft zijn:  betere garanties voor archeologische deskundigheid binnen 
de gemeenten. We willen als Convent dan ook pleiten voor een verplicht academische graad in de 
archeologie voor ambtenaren die belast zijn met archeologie binnen gemeenten. Voor de uitvoering 
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van opgravingen bestaat er al jaren een Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Die norm 
stelt eisen aan de actoren die opgraven. Omdat archeologisch onderzoek een wetenschappelijke 
discipline is, wordt een academisch opleidingsniveau geëist van alle actoren. Daarom is het van groot 
belang dat de ambtenaar die archeologische voorwaarden voorschrijft en archeologische rapporten 
toetst een academische opleiding in de archeologie heeft afgerond.  In de huidige situatie is dat ook 
het geval: alle leden van het Convent , die samen meer dan 200 gemeenten adviseren, zijn 
academisch geschoold. Om dit kwaliteitsniveau te kunnen blijven borgen, is een vanuit Den Haag 
opgelegde kwaliteitseis van een academisch opleidingsniveau voor ambtenaren belast met 
archeologie gewenst.  
 
Om te kunnen voorzien in archeologische deskundigheid zou het oormerken van de 
bestuurslastenvergoeding die gemeenten jaarlijks structureel in het gemeentefonds ontvangen een 
adequate oplossing zijn. Dat oormerk is er nu niet, waardoor deze financiële tegemoetkoming vaak in 
het potje van de Algemene Middelen van de gemeente verdwijnt. Door de tegemoetkoming te 
oormerken voor archeologie worden gemeenten gemotiveerd om meer inhoudelijke kennis in huis te 
halen of in te huren en zodoende de kwaliteit van het onderzoek naar archeologische waarden te 
borgen. 
 
Advies:  
- wij vragen u te pleiten voor een verplicht academische opleiding in de archeologie voor 
gemeenteambtenaren bij wie de taak van het opstellen en uitvoeren van het gemeentelijk 
archeologiebeleid is belegd; 
- wij vragen u te pleiten voor het oormerken van de bestuurslastenvergoeding die gemeenten 
jaarlijks ontvangen in het gemeentefonds als tegemoetkoming. 
 
Inhoudelijke kennis bij toezicht en handhaving 
Voor toezicht en handhaving door gemeenten ontbreken eveneens kaders voor de daarvoor 
benodigde kennis. Een aantal gemeenten brengt de VTH-taak voor archeologie en cultureel erfgoed 
onder bij de Omgevingsdiensten. De aanvankelijk beoogde eisen voor deskundigheid voor VTH zijn bij 
de aanpassingen van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) uit de wet gehaald. 
Gemeenten en provincies zullen daar nu zelf modellen voor ontwikkelen. We maken ons zorgen voor 
de invulling daarvan met betrekking tot archeologie. Archeologie en cultureel erfgoed genieten de 
minste aandacht binnen zo’n dienst; de focus van de omgevingsdiensten ligt bij duurzaamheid en 
veiligheid van de leefomgeving. Het (wetenschappelijk) doel van archeologie blijkt  daar niet zonder 
extra eisen en voorzieningen bij  te kunnen passen. Bijkomende zorg is dat door het ‘uit huis’ 
plaatsen van de archeologie bij omgevingsdiensten, er een knip wordt gemaakt tussen 
beleid/publieksbereik en uitvoering. Het ontneemt de gemeente niet de taak om op deskundige 
wijze beleid te maken. Van archeologische collegae werkzaam bij omgevingsdiensten krijgen we 
diverse signalen die onze zorg onderstrepen.   
 
Investeer in deskundigheid 



 

 

 
Secretariaat: 
Marloes Müller 
Postbus 36 
6663 ZG Nijmegen-Lent 
Tel. 06-55734821 
info@gemeente-archeologen.nl 
www.gemeente-archeologen.nl 

 
Dagelijks Bestuur: 
Dhr. drs. M. Wispelwey, voorzitter 
Dhr. drs. N. Arts,  penningmeester  
Mw. drs. M. Parlevliet, vicevoorzitter  
Mw. drs. A. van Zalinge, secretaris 
Dhr. drs. M. Groenendijk, lid 
Mw. drs. R. Berkvens, lid 
Mw. drs. I. Schuuring, lid 
 

 
 

Een evaluatie vorig jaar1 laat zien dat dat bij een derde van de gemeenten niet duidelijk is of en hoe 
zij hun archeologische kennis borgen. Ruim de helft van de gemeenten maakt gebruik van een 
regioarcheoloog, de invulling van diens taak is wisselend en is bij diverse gemeenten beperkt tot 
‘advisering op opstand’. Alleen bij gemeenten met een eigen archeologische dienst (7%) is 
archeologische kennis over de hele lijn voldoende gewaarborgd. Wij pleiten niet voor ‘eigen 
archeologen’ voor alle gemeenten. Dat zou niet realistisch zijn. We pleiten wel voor het verplicht 
‘inhuren’ van archeologische kennis en het inzetten van die kennis over het hele spectrum van de 
archeologische monumentenzorg, inclusief het regionaal bundelen van kennis en het overdragen van 
die kennis aan de bevolking.  
 
Al jaren blijkt dat het in huis hebben van archeologische deskundigheid een grote meerwaarde heeft 
voor publieksbereik. Inwoners voelen zich verbonden met een plek, omdat er verhalen aan die plek 
verbonden zijn die de mensen raken. Archeologen en amateurarcheologen zijn bij uitstek degenen 
die het verhaal over het erfgoed kunnen overdragen en zodoende inwoners kunnen betrekken bij de 
geschiedenis van hun stad of gemeente. Het maatschappelijke belang van het erfgoed krijgt zo de 
aandacht die het verdient en dat is van groot belang voor het slagen van het erfgoedbeleid.  Dat zijn 
ons inziens zaken die in de Erfgoedwet thuishoren. De kwaliteit van de archeologische deskundige  is 
van belang voor onze hele samenleving. Het verhaal van gisteren is de realiteit van morgen. Investeer 
in archeologische deskundigheid! 
 
 
Hoogachtend, 
Namens het Convent van Gemeentelijk Archeologen, 
 
 
 
 
 
M.H. Wispelwey  
voorzitter Convent van Gemeentelijke  Archeologen 
 

                                                           
1
 Gepubliceerd in het magazine ‘Binnenlands Bestuur’ van februari 2015: zie http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-

milieu/nieuws/gemeenten-verliezen-kennis-over-archeologie.9461163.lynkx 
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