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Vooraf 

Het onderzoek dat voor u ligt is uitgevoerd door een viertal studenten van de Universiteit 

Leiden in het kader van het Leiden Leadership Programme (LLP). Het LLP is een 

extracurriculair honoursprogramma in de masterfase van de universitaire opleiding dat zich 

richt op de ontwikkeling van persoonlijke (leiderschaps-)kwaliteiten van de studenten. Één 

van de onderdelen van het LLP is een semester-lange praktijkopdracht waarbij de studenten in 

kleine teams in de praktijk bij een organisatie aan de slag gaan, om processen te observeren en 

hun opgedane kennis uit te testen.  

 In het kader van deze praktijkopdracht zijn wij ingedeeld bij het Archeologisch 

Adviesbureau RAAP, en het verslag dat u nu in uw handen heeft is het resultaat van onze 

praktijkopdracht. Het onderwerp voor dit onderzoek - de concurrentie tussen private bedrijven 

en gemeentelijke archeologische diensten op de Nederlandse archeologische markt - is door 

RAAP aangedragen vanwege het feit dat zij merken dat het in bepaalde gemeentes moeilijk 

tot haast onmogelijk is om archeologisch werk te verrichten als privaat bedrijf. Dit wekt het 

vermoeden dat oneerlijke concurrentie wellicht een oorzaak is. Omdat wij bij aanvang van de 

opdracht weinig benul hadden van de Nederlandse archeologische markt waren wij toen ook 

afhankelijk van RAAP om ons op weg te helpen. Wij hebben daarentegen onafhankelijk 

gewerkt en geprobeerd een zo neutraal mogelijk standpunt in te nemen, en wij hopen dat u dat 

terug kunt zien in onze resultaten.  

 Graag willen wij onze dank uitspreken aan iedereen die heeft deelgenomen aan het 

onderzoek, vanuit zowel gemeentes, bedrijven als projectontwikkelaars. Bovendien gaat onze 

dank uit naar Marten Verbruggen, directeur van RAAP en begeleider van onze 

praktijkopdracht, die ons heeft geholpen onze weg te vinden in de Nederlandse archeologie. 

Tot slot willen wij graag Marian Verhallen, onze docent-coach vanuit het LLP, bedanken voor 

de inzichten die ze ons in onszelf, onze groep en onze opdracht heeft gegeven.  

Wij wensen u veel leesplezier,  

Eva van Rooijen, 

Noor Ismail,  

Peter Sprietsma, en 

Sjors Bootsman. 
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1. Doel en methoden 

Dit verkennend onderzoek heeft als doel een inzicht te verschaffen in de concurrentie tussen 

de private en publieke partijen op de archeologische markt en de belangen die daarbij een rol 

spelen. 

Om dat doel te bereiken hebben wij eerst een algemene vragenlijst verstuurd naar 55 

contactpersonen van verschillende gemeentes uit het Convent van Gemeentelijke 

Archeologen. Deze vragenlijst vindt u in de bijlage van dit verslag. Daarmee wilden wij 

vooral een beeld krijgen van de algemene stemming over de archeologische markt onder 

gemeentes. Na het versturen van een herinnering, hebben wij uiteindelijk 13 reacties 

ontvangen. Daarvan hebben 2 gemeentes een archeologische uitvoerende dienst.  

We hebben daarnaast 16 andere bedrijven dan RAAP per mail aangeschreven met de 

vraag hoe zij aankijken tegen Nederlandse archeologische markt, met name de concurrentie 

met gemeentes. Daarop kregen wij 6 inhoudelijke reacties.  

Vervolgens hebben wij per e-mail contact gezocht met een kleiner aantal 

vertegenwoordigers van de drie hoofdgroepen die wij hebben geïdentificeerd: de 

opdrachtgevers, de archeologische bedrijven en de gemeentelijke archeologische diensten. 

Om dieper op de stof in te gaan, hebben wij interviews afgenomen met een aantal van hen. 

Voor de opdrachtgevers waren dat twee projectontwikkelaars van een grote 

gebiedsontwikkelaar; voor de private sector waren dat medewerkers van RAAP en ander 

groot privaat bedrijf; en voor de publieke sector waren dat vertegenwoordigers van een drietal 

grote en middelgrote gemeentes met een eigen uitvoerende archeologische dienst.  

Hoewel het onderzoeksonderwerp door een marktpartij met een economisch belang is 

aangedragen, hebben wij hen op gelijke wijze benaderd als de andere partijen in dit 

onderzoek. Dit is van cruciaal belang om de neutraliteit van de onderzoekers te waarborgen. 

Bij het optekenen van onze bevindingen hebben wij er voor gekozen om de meningen van en 

onze conclusies over de verschillende actoren zodanig te verwoorden dat ze niet te herleiden 

zijn tot individuele organisaties of personen.  

Omdat wij dus slechts een kleine steekproef hebben genomen, is ons onderzoek niet 

meer dan verkennend: harde resultaten, zoals getallen en percentages, kunnen wij dan ook niet 

geven. Dat is dan ook de reden dat u die in ons verslag niet aan zult treffen. Wat u in ons 

verslag wel kun lezen zijn indicaties en aanknopingspunten voor actie of verder onderzoek. 
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2. Juridisch kader 

Rond 1995, inmiddels 22 jaar geleden, is de archeologische markt bij de start van het 

archeologisch onderzoek bij de Betuweroute geprivatiseerd; een proces dat niet zonder 

moeilijkheden is verlopen. Bepaalde diensten die voorheen altijd door overheden uitgevoerd 

werden, zouden vanaf dat moment namelijk overgenomen kunnen worden door commerciële 

bedrijven met een winstoogmerk. Echter hebben nog steeds vele gemeentes een eigen 

archeologische dienst. 

Rond die periode zijn vele publieke taken geprivatiseerd. Om oneerlijke concurrentie tussen 

de private markt en de gemeentelijke bedrijven te voorkomen, werd de Wet Markt en 

Overheid geïntroduceerd.  

Omdat de Wet Markt en Overheid zo belangrijk is voor concurrentie tussen de 

verschillende actoren op de archeologische markt, vatten wij de daarin opgenomen 

normstellingen kort samen. Globaal bevat de wet vier relevante gedragsregels, die het 

handelen van overheidsinstanties die in concurrentie treden met private ondernemingen 

normeren.  

De eerste regel, “Doorberekening kosten”, vereist dat overheden alle kosten die zij 

maken doorberekenen in de prijs die zij aan de afnemer voorschotelen. Voor de gemeentelijke 

archeologische diensten houdt dit bijvoorbeeld in dat zij alle gemaakte manuren, maar ook 

overheadkosten zoals kantoorruimte, dienen te berekenen bij het maken van een prijs. Het kan 

dus niet zo zijn dat een dienst van de overheid bijvoorbeeld voordeel haalt uit het feit dat zij 

gezamenlijk gevestigd zijn met andere diensten van de overheid. 

De tweede regel bevat het “Bevoordelingsverbod”. Dit houdt in dat overheden hun 

eigen overheidsbedrijven niet mogen bevoordelen boven concurrerende bedrijven. 

De derde regel reguleert “Gegevensgebruik”. Overheden mogen gegevens die zij uit 

hoofde van hun overheidsfunctie hebben niet gebruiken voor andere activiteiten. Deze regel 

wordt bijvoorbeeld overtreden als de gemeentelijke basisregistratie gebruikt zou worden om 

een commerciële mailing te versturen. De overheid mag gegevens wel gebruiken als deze ook 

beschikbaar zijn voor de concurrentie. 

De vierde en laatste regel vereist van overheden dat zij een “Functiescheiding” 

handhaven. Dit houdt in dat werknemers van de met de private markt mee-concurrerende 

uitvoerende dienst niet betrokken mogen zijn bij de bestuurlijke dienst. Voor de 

archeologische diensten houdt dit dus in dat de uitvoerings- en beleidsafdelingen van de 

dienst uit verschillende personen zouden moeten bestaan, en geen kruisbestuiving plaats mag 

vinden. Deze scheiding zou zowel formeel als materieel moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld 

door de beide afdelingen op verschillende plekken te huisvesten.  
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3. Het perspectief van de opdrachtgever 

De volgende informatie hebben wij verkregen op basis van de gesprekken die wij zijn 

aangegaan met twee verschillende projectontwikkelaars.  

Hoe kijken opdrachtgevers naar de privatisering van de archeologische markt, en 

archeologisch onderzoek meer algemeen?  

Bouwprojecten zijn de oorsprong van het overgrote merendeel van het archeologische werk. 

In de voorfase van veel van die projecten moet bodemonderzoek plaatsvinden: naast 

archeologie valt bijvoorbeeld onderzoek naar bodemverontreiniging onder die noemer. Voor 

de opdrachtgever van bouwproject is archeologisch onderzoek dus slechts een puzzelstukje in 

de voorfase van zijn project. 

In 2008 trad de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking. Voor 

opdrachtgevers betekende dit dat zij vaker archeologisch onderzoek moesten laten verrichten. 

Voor opdrachtgevers is dat een nadeel, want voor hen is archeologisch onderzoek vooral een 

kostenpost. In de regel hebben opdrachtgevers geen baat bij de uitkomsten van het onderzoek 

op hun grond. Archeologisch onderzoek wordt door opdrachtgevers dus vooral gezien als een 

horde die zo efficiënt en goedkoop mogelijk genomen moet worden.  

Op basis van welke factoren kiest een opdrachtgever voor een uitvoerder van het benodigde 

archeologische onderzoek? 

De bovenstaande belangen in overweging nemende, is er een aantal factoren die voor een 

opdrachtgever, zoals een projectontwikkelaar, meewegen in hun keuze om in zee te gaan met 

een privaat bedrijf of een gemeentelijke dienst. 

Voor de opdrachtgever ligt de focus op een soepel proces. Zij streven naar een zo 

efficiënt mogelijke uitvoer van hun project, lage kosten en proberen vertragingen te 

voorkomen.  

Het grootste risico op vertraging als gevolg van archeologisch onderzoek zit in de 

controlefase van het onderzoek: de fase waarin de beleidsafdeling van een gemeentelijke 

dienst het rapport van de uitvoerder van het onderzoek - of dat nu een privaat bedrijf of een 

gemeentelijke dienst is - moet controleren. Opdrachtgevers nemen aan dat kiezen voor de 

gemeentelijke archeologische dienst in deze gevallen de ‘veilige’ optie is: de gemeentelijke 

uitvoerende dienst zal naar alle waarschijnlijkheid werken volgens de eisen van de 

beleidsafdeling, en dus hopen opdrachtgevers dat de kans op vertraging tijdens de controle 

kleiner wordt. Bovendien is de gemeente vaak al om andere redenen als partner bij een project 

betrokken. Omdat de gemeente dan al aan tafel zit, is het voor een opdrachtgever vaak 

makkelijk om de archeologie meteen ook af te handelen en de opdracht aan de gemeente te 

geven.  

Daarnaast kiezen opdrachtgevers wanneer een opgraving moet plaatsvinden veelal 

voor de partij die ook verantwoordelijk is geweest voor het vooronderzoek. Op die manier kan 

een soepele overgang tussen de twee onderzoeken gegarandeerd worden, en wordt de kans op 
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vertragingen en complicaties verkleind. Zoals later in meer detail zal worden behandeld, kan 

deze praktijk vooral in gemeentes waar het vooronderzoek als service aan de burger gratis 

door de gemeentelijke dienst wordt verstrekt leiden tot een bijzonder sterke 

concurrentiepositie van de gemeentelijke uitvoerende dienst. Een vergelijkbare factor is dat 

opdrachtgevers graag samenwerken met adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling die betrokken 

zijn geweest bij het opstellen van het bestemmingsplan, wederom om complicaties voor te 

zijn. Tot slot geven de opdrachtgevers ook aan dat informele factoren als gemak, vooraf 

vastgestelde prijzen en afspraken en de persoonlijke relaties van de opdrachtgever een 

belangrijke rol spelen bij hun beslissing.  

In bijzondere gevallen wordt door de opdrachtgever onderscheid gemaakt tussen 

verschillende aanbieders in hoe zij omgaan met het erfgoed. Wanneer de vondsten een rol 

kunnen spelen in het bepalen van een gebiedsidentiteit die later in het ontwikkelproces ingezet 

kan worden, willen projectontwikkelaars graag maatschappelijk betrokken zijn en het 

‘verhaal’ van het gebied aan de man brengen. Dan wordt een partij gekozen die hen het best 

in staat stelt dat te doen.  

De kwaliteit van het archeologisch onderzoek is voor opdrachtgevers niet 

onbelangrijk, maar vaak geen doorslaggevende factor. De reden hiervoor is dat 

opdrachtgevers ervan uitgaan dat de kwaliteit gewaarborgd is in de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA). Omdat dus wordt verondersteld dat de kwaliteit van 

verschillende aanbieders van onderzoek vergelijkbaar is, worden zij op andere punten met 

elkaar vergeleken.  

Samenvatting 

Samenvattend voor de opdrachtgever is archeologie slechts een klein onderdeel van een groter 

project en een kostenpost. Hun voornaamste belangen liggen dan ook bij de snelle, 

kostenvriendelijke en soepele afhandeling van het onderzoek. Omdat het verloop van het 

proces vaak belangrijker wordt gevonden dan het inhoudelijke werk, kiest de opdrachtgever 

graag voor een optie die het risico op complicaties zo veel mogelijk beperkt. Als die bestaat, 

is dit in veel gevallen de plaatselijke gemeentelijke uitvoerende dienst. Wanneer de 

opdrachtgever maatschappelijke betrokkenheid wil tonen, is dit niet anders. Bij de bij ons 

onderzoek betrokken opdrachtgevers lijkt dus de perceptie te bestaan dat het in de arm nemen 

van een privaat bedrijf meer procedurele risico’s met zich meebrengt, hetgeen gemeentelijke 

diensten in de kaart zou spelen.  

 

 

  



8 

4. Bevindingen private archeologische bedrijven 

Hoe kijken private bedrijven naar gemeentes? 

Het onderwerp voor dit onderzoek is door RAAP aangedragen omdat het bedrijf zich er over 

verbaasd dat in bepaalde gemeentes nooit tot weinig offerte aanvragen van private 

ontwikkelaars worden ontvangen. Bij RAAP sluimert een vermoeden dat de diensten zich in 

een voordelige positie zouden bevinden ten opzichte van de private partijen op de markt, 

omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de regels die gelden wanneer een 

overheidsdienst zich op de markt begeeft. Daarom is RAAP geïnteresseerd in de concurrentie 

tussen gemeentes en bedrijven, en meer specifiek, in hoe gemeentes invulling geven aan de 

Wet Markt en Overheid.  

Na contact te hebben gehad met andere private bedrijven per e-mail en het gesprek 

met een ander groot privaat bedrijf kunnen wij bevestigen dat dit beeld niet alleen leeft bij 

RAAP, maar breder verspreid is. De meeste van de door ons benaderde bedrijven wisten 

meerdere verhalen en klachten naar voren te brengen. Deze worden hieronder weergegeven. 

Of die verhalen nu op waarheid berusten of niet, we kunnen in ieder geval vaststellen dat 

private bedrijven de perceptie hebben dat sommige gemeentes zich zo nu en dan niet aan de 

wet houden. 

Het kan natuurlijk niet onvermeld blijven dat deze aanklachten niet voor alle gevallen 

en alle gemeentes gelden. De bedrijven geven ook aan in veel gemeentes wél een goede 

relatie te hebben met zowel de beleidsafdeling als de uitvoerende dienst. De geschetste 

problemen zijn dan wel vaak structureel, maar niet alom vertegenwoordigd.  

Wat zijn de belangen van de private sector bij de archeologische markt?  

De belangen van de private archeologische bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt 

zijn vrij simpel in vogelvlucht weer te geven. Hoewel ook de private archeologen de 

Nederlandse geschiedenis bloot willen leggen en kennis willen vergaren, hebben private 

ondernemingen uiteindelijk een financiële drijfveer: ze moeten winst maken om te kunnen 

voortbestaan. De hoogte van de winstdoelen verschilt per bedrijf. Zelfs bedrijven als RAAP, 

die eigendom zijn van een stichting zonder winstoogmerk, moeten geld verdienen, of op z’n 

minst quitte draaien, zodat een faillissement uitblijft en werkgelegenheid behouden blijft. 

Zeker gedurende het afgelopen decennium is dat lang niet altijd vanzelfsprekend geweest. 

Deze risico’s zijn bij de bedrijven soms voelbaarder dan bij gemeentelijke diensten, waar de 

grotere organisatie van de gemeente een vangnet biedt. 

Het is dus belangrijk voor private bedrijven om te opereren op een markt waar eerlijk 

geconcurreerd wordt door alle partijen, omdat ze alleen dan een eerlijke kans hebben om 

winst te maken en voort te blijven bestaan. 

Veel bedrijven hebben echter dus het idee dat het behalen van die doelstellingen onder 

druk is komen te staan vanwege oneerlijke praktijken van sommige gemeentelijke diensten. 

Voorbeelden van zulke praktijken leest u hieronder. Bron van deze informatie zijn de 
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gesprekken met RAAP en het andere archeologisch bedrijf en de inhoudelijke reacties die wij 

op onze e-mail naar de verschillende bedrijven hebben mogen ontvangen.  

Welke klachten hebben private bedrijven over het gedrag van gemeentes?  

Een veelgehoorde klacht is dat in veel gemeentes beleid en uitvoering door elkaar heen lopen. 

Waar die afdelingen volgens de wet van elkaar gescheiden zouden moeten zijn, constateren 

bedrijven dat gemeentes die scheiding niet of niet volledig hebben doorgevoerd. Sommige 

archeologen hebben dan een dubbele pet: ze hebben zowel een uitvoerende als een 

controlerende functie. Het resultaat is dat de slager zijn eigen vlees keurt, en de gemeentelijke 

uitvoerende diensten een voordeel ten opzichte van hun private collega’s zouden hebben.  

Daarnaast heerst de gedachte dat er in sommige gemeentes geconcurreerd wordt met 

overheidsgeld. Omdat sommige gemeentelijke diensten niet al hun kosten doorberekenen, 

kunnen ze – op een onaanvaardbare wijze – tegen scherpere prijzen offreren. 

In de private sector gaan over dergelijke klachten verschillende ‘indianenverhalen’ 

rond. Opdrachtgevers zouden automatisch worden gewezen op de gemeentelijke 

archeologische dienst doordat de offerte van de dienst vastgeniet zit aan een net uitgegeven 

bouwvergunning. Ook zouden gemeentes (private) concurrentie uitschakelen door extreem 

hoge eisen te stellen, waardoor de gemeentelijke dienst de opdracht kan verwerven, zonder 

vervolgens zelf aan de oorspronkelijke eisen te voldoen. Ook wordt gesproken over 

gemeentelijke diensten die gratis vooronderzoek of een gratis programma van eisen aanbieden 

om opdrachtgevers voor zich te winnen, of gemeentes die aanbieden de controlefase 

überhaupt over te slaan, of gratis af te ronden, indien een opdrachtgever ervoor kiest met de 

gemeentelijke dienst in zee te gaan.  

Hoewel wij geen van deze verhalen hebben kunnen verifiëren, kunnen wij ook niet 

uitsluiten dat zij op een grond van waarheid berusten. Het is in ieder geval niet te ontkennen 

dat het in bepaalde gemeentes voor private bedrijven zo goed als onmogelijk is om een 

opdracht te verwerven, zelfs van vaste opdrachtgevers. Dit is blijkt uit het contact met de 

meeste bedrijven en ook uit de database van Archis.  

Omdat de bedrijven op andere plekken in Nederland wél succesvol zijn, is het vaak 

moeilijk te begrijpen waarom het in sommige gemeentes zo moeilijk is om voet aan de grond 

te krijgen. Het vermoeden van de bedrijven dat er dus factoren in het spel zijn die in het 

voordeel van de gemeentelijke diensten aldaar werken, is dan ook niet vergezocht. Veel 

bedrijven noemen oneerlijke concurrentie door het overtreden van de Wet Markt en Overheid 

als een mogelijke factor. Bedrijven vermoeden dat zij bewust ‘buiten de deur worden 

gehouden.’ In hoofdstuk 6 zullen wij hier in meer detail op in gaan.  

Samenvatting 

In conclusie voelen archeologische bedrijven een zware concurrentiedruk, ook van 

gemeentelijke diensten. Ze vermoeden dat de concurrentie tussen bedrijven en gemeentelijke 

diensten niet altijd eerlijk verloopt, omdat men zich niet houdt aan de regels van de Wet 
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Markt en Overheid. Zeker over sommige gemeentes, waar het zeer moeilijk is om opdrachten 

te krijgen, heerst het vermoeden dat bedrijven actief geweerd worden. De bedrijven zouden 

dus graag zien dat gemeentes strenger aan de wet worden gehouden.  

5. Het perspectief van gemeentes 

De gemeentes zijn waarschijnlijk de belangrijkste spelers op de Nederlandse archeologische 

markt. Gemeentes hebben namelijk een dubbelrol: aan de ene kant zijn ze bevoegd gezag, en 

aan de andere kant hebben veel gemeentes ook een uitvoerende dienst. Dit onderzoek heeft 

zich voornamelijk gericht op die gemeentes die een uitvoerende dienst hebben, maar waar 

mogelijk hebben wij gepoogd de visie van andere gemeentes die met archeologie te maken 

krijgen ook mee te nemen. 

De volgende informatie hebben wij verkregen uit de reacties op de enquêtes en uit de 

diepteïnterviews met een aantal gemeentes met een eigen uitvoerende archeologische dienst.  

Hoe valt de privatisering bij de gemeentes? Hoe kijken gemeentes naar private bedrijven?  

Inmiddels is de Nederlandse archeologische markt al meer dan 20 jaar geprivatiseerd als 

gevolg van Nederlandse invullingen van Europese erfgoedwetgeving. Sinds de jaren negentig 

is de markt eerst door een periode van groei gegaan, en samen met de bouwsector vervolgens 

door de economische crisis hard geraakt. Nu de markt weer wat opklimt, stellen de meeste 

gemeentes dat het privatiseren van de archeologische markt de juiste keuze is geweest: 

hierdoor kan meer onderzoek worden gedaan, ook in kleinere gemeentes. De private bedrijven 

vullen effectief het gat dat anders door een zwaarlijvige rijksdienst gedicht zou moeten 

worden. Tegelijkertijd is het sentiment eerder acceptatie dan enthousiasme. De privatisering 

lijkt bij de sommige gemeentes zelfs als een noodzakelijk kwaad beschouwd te worden. Vaak 

gaat die mening gepaard met klachten over de kwaliteit van het werk dat sommige private 

bedrijven leveren.  

 Alle gemeentes die aan ons onderzoek deel hebben genomen, hebben wel eens met 

private bedrijven te maken: soms in een adviesrol, soms voor grote opgravingen. Over het 

algemeen zijn gemeentes tevreden over het contact dat ze met archeologische bedrijven 

hebben: het merendeel van de antwoordende gemeentes geeft aan een prettige samenwerking 

te ervaren. De door de bedrijven afgeleverde kwaliteit blijft echter een heikel punt: veel 

gemeentes geven aan dat het werk van private bedrijven van een wisselend niveau is. Er 

wordt er vooral op gewezen dat het niet zozeer het bedrijf, als wel de individuele archeoloog 

is die daarin de bepalende factor is. Een tweede geluid dat doorklinkt, is dat de kwaliteit niet 

alleen wisselend is, maar ook gemiddeld gezien de afgelopen jaren is gedaald. Soms wordt de 

economische crisis aangehaald als boosdoener: toen de markt guur werd, gingen de prijzen, en 

daarmee de aandacht voor kwaliteit en uitwerking, hard onderuit. Er zijn dan ook gemeentes 

die zelfs graag zouden zien dat de kwaliteitsstandaarden aangescherpt of beter gehandhaafd 

zouden worden. 

 Hoewel gemeentes zich dus naar de huidige stand van zaken schikken, en over het 
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algemeen wel tevreden zijn over de samenwerking met private partners, is het duidelijk dat er 

geen onverdeeld enthousiasme over de private helft van de markt heerst.  

Wat zijn de belangen van de gemeentelijke archeologische diensten? Hoe spelen die 

belangen mee in de concurrentie tussen private bedrijven en gemeentelijke diensten?  

Niet alle gemeentes hebben een eigen uitvoerende dienst: het merendeel van de gemeentes is 

meerdere of mindere mate van privaat onderzoek afhankelijk. Toch zijn er circa dertig 

gemeentes die er wel een eigen uitvoerende dienst op nahouden. Die gemeentes concurreren 

dus mee op de archeologische markt in hun eigen gemeente, en in veel gevallen ook zo nu en 

dan in buurgemeentes. Hoewel in de meeste gemeentes private bedrijven en gemeentelijke 

diensten broederlijk naast elkaar kunnen opgraven, is dat niet altijd het geval, en verloopt die 

concurrentie niet altijd even soepel. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de verschillende 

belangen die voor de beide partijen spelen.  

Waar de private bedrijven in eerste instantie voornamelijk belang hebben bij het 

verkrijgen van goede offertes en interessante en winstgevende opdrachten, is de gemeentelijke 

archeologische dienst onderdeel van een instantie met een breder scala aan belangen, die vaak 

ook voor een deel op de uitvoerende dienst van toepassing zijn.  

Natuurlijk hebben uitvoerende diensten ook met de private bedrijven vergelijkbare 

belangen. De meeste van die diensten moeten ook zichzelf bedruipen en zien politieke 

repercussies tegemoet wanneer ze meerdere jaren op rij verlies draaien. Bovendien mogen we 

ervan uitgaan dat zowel gemeentelijke diensten als private bedrijven de archeologie en de 

Nederlandse geschiedenis een warm hart toedragen. In die zin verschillen gemeentelijke 

opgravingsdiensten niet van private bedrijven.  

Het verschil zit hem in een reeks secundaire belangen die een gemeente wel heeft, 

maar bij private bedrijven afwezig zijn. In tegenstelling tot de private bedrijven is de 

uitvoerende dienst maar een klein onderdeel van een veel grotere organisatie. Die grotere 

organisatie, de gemeente, heeft belangen en een beleid dat ook het werk van de gemeentelijke 

dienst beïnvloeden: de gemeentelijke archeologie is dat beleid maar één puzzelstukje. Dat 

bredere beleid kan bijvoorbeeld gericht zijn op onderwijs- en voorlichtingsprogramma’s, of 

zelfs een stadsmuseum. Voor sommige gemeentes is hun geschiedenis hun belangrijkste 

attractie: om zichzelf op de kaart te zetten is archeologie dan van essentieel belang. Vanuit dat 

perspectief is het dan ook niet vreemd dat gemeentes opgravingen graag binnenshuis willen 

houden om kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen.  

Bovendien is archeologie voor de burger vaak voornamelijk een kostenpost: men had 

liever zonder onderzoek willen (ver)bouwen. Gemeentes vinden het dan ook vaak belangrijk 

om zo snel mogelijk de best mogelijk service aan de burger te verlenen. Soms past het in dat 

model beter om zelf (soms kosteloos) (voor)onderzoek uit te voeren in plaats van de burger 

dat uit te laten besteden. Vaak wordt er dan ook op gewezen dat niet alleen de gemeente, maar 

ook de burger en zelfs het archeologische werk zelf baat hebben bij uitvoering door de 

uitvoerende dienst van de betreffende gemeente. Niet alleen is de gemeentelijke dienst vaak in 

staat flexibeler te werken in hun eigen gemeente (ze zijn immers in de gemeente gevestigd, 
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vaak op fietsafstand van de werkzaamheden), maar bovendien heeft de gemeente vaak 

tientallen jaren ervaring met opgraven in hun eigen gemeente, waardoor veel kennis en kunde 

is opgebouwd. De gemeentelijke archeoloog weet dus vaak beter wat hij kan verwachten aan 

te treffen, en kan dezelfde dag nog in de bouwput staan als er tijdens werkzaamheden ergens 

op wordt gestuit. De gemeentes zeggen dan dus ook vaak goedkoper aan de eisen van een 

uiteindelijke offerte te kunnen voldoen. Bovendien wordt het risico op vertraging, waar 

opdrachtgevers zo voor vrezen, door deze flexibiliteit beperkt.  

Zo goed als ze vanuit het perspectief van gemeentelijke diensten te begrijpen zijn, 

strijken sommige van deze praktijken toch tegen de haren van hun private wederhelften in. 

Het resultaat van een opeenstapeling van goede bedoelingen is dat sommige gemeentes 

worden gezien als een onwrikbaar bastion waar men als private partij geen voet aan de grond 

kan krijgen. Gemeentelijke opgravingsdiensten lijken echter niet zozeer bezig te zijn met hun 

concurrentiepositie, maar vooral met de andere belangen die hen vanuit de gemeentelijke 

organisatie in bredere zin worden opgelegd.  

Hoe geven gemeentes invulling aan de Wet Markt en Overheid? 

De wetgever heeft met behulp van de Wet Markt en Overheid gepoogd overheidsoptreden op 

geprivatiseerde markten te normeren. Zoals in het Kader uitgebreider is besproken, brengt dat 

voor gemeentelijke opgravingsdiensten die op de archeologische markt mee willen 

concurreren een reeks regels en vereisten met zich mee.  

 Uit ons onderzoek blijkt dat het bewustzijn en de naleving van die wet onder 

gemeentes wisselend is, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de scheiding van de beleids- en 

uitvoerafdelingen. In één gemeente hebben wij bijvoorbeeld een dusdanig strikte scheiding 

van beleids- en uitvoeringsarcheologen aangetroffen dat deze zelfs leidt tot interne ruzies. In 

de meeste gemeentes is er op papier wel een scheiding tussen beide functies, maar kennen de 

personen die ze uitvoeren elkaar informeel en als collega’s goed en werken ze veel samen. 

Aan het andere eind van het spectrum bestaan gemeentes die de twee functies door noodzaak 

of voor het gemak in één en dezelfde persoon verenigen.  

Sommige gemeentes rekenen marktconforme tarieven door bij private bedrijven na te 

gaan hoeveel kosten zij maken en hun eigen prijzen daar op af te stemmen; andere gemeentes 

bieden sommige diensten, zoals ‘quickscans’ gratis aan, óf als service, óf om klanten te 

werven.  

 Zonder hierbij de vinger te wijzen is het dus duidelijk dat er in sommige gemeentes 

meer aandacht wordt besteed aan eerlijke concurrentie met private bedrijven en de vereisten 

van de Wet Markt en Overheid dan in anderen. Dit lijkt mede te worden veroorzaakt door het 

feit dat sommige gemeentes de ‘commerciële’ rol van hun opgravingsdienst niet hoog op de 

prioriteitenlijst hebben staan, en dus voorrang geven aan andere belangen, zoals een 

stadsmuseum of vlotte service aan de burger. Bovendien lijken er diensten te bestaan die voort 

borduren op modellen van vóór de privatisering van de archeologische markt, die niet 

volledig overeen lijken te stemmen met de Wet Markt en Overheid. 



13 

Samenvatting 

Concluderend kunnen we op basis van de enquête en onze interviews stellen dat gemeentes de 

privatisering van de archeologische markt niet allemaal met een onverdeeld enthousiasme 

beschouwen. Sommige gemeentelijke archeologen zijn van mening dat de kwaliteit van het 

werk van sommige private archeologen onder de maat is, en zouden graag zien dat de 

kwaliteitseisen aangescherpt zouden worden.  

Het belangrijkste verschil tussen private bedrijven en gemeentelijke diensten ligt in het 

feit dat gemeentelijke diensten een veel breder scala aan belangen lijken te hebben. Als die 

belangen strijdig zijn met een eerlijke concurrentie met private bedrijven, wordt daar soms 

geen rekening mee gehouden. Sommige gemeentes houden zich dus inderdaad niet altijd aan 

de Wet Markt en Overheid.  

Tegelijkertijd is hun sterke concurrentiepositie lang niet altijd het gevolg van 

oneerlijke voordelen. Gemeentelijke diensten hebben vanwege hun vestigingslocatie, 

expertise en flexibiliteit ook grote eerlijke concurrentievoordelen, die door bedrijven niet 

volledig op waarde lijken te worden geschat. 
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6. Discussie  

Uiteraard hebben wij geprobeerd dit onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. Toch valt niet 

te ontkennen dat er verschillende beperkingen zijn. Wij willen deze beperkingen graag 

benoemen en toelichten.  

Allereerst zijn de resultaten gebaseerd op een vrij kleine steekproef. De enquête is 

beantwoord door een totaal van 13 gemeentes, terwijl er in totaal 55 zijn aangeschreven. 

Daarvan hadden 2 een eigen uitvoerende dienst. Een aantal van de gemeentes die niet hebben 

meegewerkt, heeft actief aangegeven niet mee te willen doen. Het overige deel heeft helemaal 

niet gereageerd. Hierdoor is de kans aanwezig dat onze bevindingen alleen maar uit één hoek 

komen en dus niet zijn te generaliseren. Daarnaast zijn de diepteïnterviews gehouden met 

slechts drie gemeentes. De selectie hiervan is aangedragen door RAAP, en dus kan er sprake 

zijn van vooroordelen.  

Omdat onze steekproef dus klein is geweest, is het niet mogelijk onze bevindingen te 

generaliseren. Het is dus van belang te realiseren dat ons onderzoek een verkennend 

onderzoek is. Het doel was niet om harde feiten te presenteren, maar om vanuit verschillende 

perspectieven een indruk te krijgen van hoe de archeologische markt werkt.  

 Een tweede limitatie is dat wij bevooroordeeld kunnen zijn door het commerciële 

belang van een private partij. Vanwege onze beperkte vakkennis, zowel van de 

archeologische wereld als van de procedures van het onderzoek, moesten we bijgepraat 

worden voordat we daadwerkelijk met het onderzoek konden beginnen. Deze input was 

grotendeels afkomstig van RAAP - natuurlijk een privaat bedrijf, en dus een 

vertegenwoordiger van één van de drie perspectieven van ons onderzoek. 

Toch hebben wij geprobeerd dit onderzoek met een open en dus neutrale blik te 

benaderen. Dat wij voorafgaand aan de opdracht geen vakkennis hadden, kan zelfs ook 

geholpen hebben: wij zijn onbevangen en onbevooroordeeld met het onderwerp aan de slag 

gegaan, zonder gevestigde belangen in één van de partijen.  

 Als laatste hebben wij maar een beperkte tijd voor dit onderzoek gekregen. Wij 

hebben het onderzoek verricht buiten onze eigen voltijd masteropleidingen om. Hierdoor zijn 

wij soms genoodzaakt geweest minder diep op de opdracht in te gaan dan wij misschien 

gewild hadden. 
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7. Samenvatting en conclusie 

Samenvatting 

Als studenten van het Leiden Leadership Programme van de Universiteit Leiden werden wij 

bij Archeologisch Adviesbureau RAAP ingedeeld om een praktijkopdracht uit te voeren. 

Vanwege verschillende vermoedens droeg RAAP als onderwerp de concurrentie tussen 

gemeentes en private bedrijven op de archeologische markt aan.  

Aan het begin van dit verkennende onderzoek hebben wij ons tot doel gesteld om een 

neutraal beeld van de concurrentie op de Nederlandse archeologische markt te vormen. Om 

dat doel te bereiken hebben wij contact gezocht met vertegenwoordigers uit een aantal van de 

verschillende actoren die actief zijn op die markt: de opdrachtgevers, gemeentes, en private 

bedrijven. Door middel van een enquête, e-mailcontact, en interviews hebben we geprobeerd 

inzicht te krijgen in het handelen en de belangen van die verschillende groepen.  

Voorop staat dat er bepaalde belangen zijn die alle groepen delen: we gaan ervan uit 

dat iedere actor de Nederlandse historie - en daarmee de archeologie - een warm hart 

toedraagt. Niemand ziet zijn of haar werk los van het wetenschappelijke aspect. Hoewel de 

kwaliteit van geleverd werk nog wel eens ter discussie staat, en door de recente financiële 

crisis de prijzen van archeologisch werk onder druk zijn komen te staan, wil uiteindelijk 

iedereen kwalitatief goed werk afleveren. Tegelijkertijd verschillen de prioriteiten en 

belangen van de verschillende groepen ook regelmatig.  

De belangen van de opdrachtgever en de burger zijn eigenlijk simpel: uiteindelijk is 

het archeologisch onderzoek voor hen een tijd- en energierovende kostenpost. Voor hen is het 

dan ook belangrijk dat archeologisch onderzoek goedkoop, betrouwbaar en efficiënt kan 

worden afgerond. Dat betekent dat zij veel aandacht besteden aan het vermijden van 

veronderstelde risico’s, op vertraging en verhoogde kosten.  

 Ook de belangen van de private archeologische bedrijven die actief zijn op de 

Nederlandse markt laten zich relatief makkelijk samenvatten: per saldo bestaan de bedrijven 

om winst te maken, waardoor zij ten minste voort kunnen bestaan en hun werknemers van een 

baan kunnen voorzien. Dat betekent dat de belangrijkste drijfveren van de private bedrijven 

financieel zijn: zij willen opdrachten krijgen en geld verdienen. Hun belangrijkste klachten 

lijken te zijn dat gemeentes zich niet altijd netjes aan de wetgeving houden die voor eerlijke 

concurrentie op de markt moet zorgen.  

  De belangen van de derde groep die actief is op de markt, de gemeentes, zijn 

moeilijker in een korte passage te vangen. Gemeentes met een eigen uitvoerende dienst 

hebben een ingewikkelde dubbelrol in de archeologische markt. De uitvoerende diensten zijn 

onderdeel van een grotere overheidsorganisatie die ook het bevoegd gezag is op de 

archeologische markt. Voor overheden die zich op de markt begeven is de Wet Markt en 

Overheid in leven geroepen. De regels van deze wet voorzien in een scheiding van de 

commerciële- en overheidstaken. De uitvoerende dienst moet zichzelf dus zonder 

kruisbestuiving staande kunnen houden op de markt. In de praktijk zien we dat gemeentes de 
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uitvoerende dienst vaak betrekken bij bredere beleidsdoelen, zoals onderwijs, een museum, of 

snelle service aan de burger. De regels van de Wet Markt en Overheid zakken dan soms op 

het prioriteitenlijstje: de gemeente laat andere belangen voor een strikte naleving van de wet 

gaan. De belangrijkste klachten van de gemeentes op hun beurt zijn dat de private bedrijven 

voornamelijk op winst uit zijn, en dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderzoek dat 

ze uitvoeren.  

Conclusie 

In de loop van ons onderzoek hebben we een interessante indruk van de archeologische markt 

gekregen. De Nederlandse archeologie is een klein wereldje. Veel van de mensen die wij 

gesproken hebben kennen elkaar in ieder geval van naam, maar vaak hebben verschillende 

actoren ook wel eens contact met elkaar gehad. Ondanks het feit dat de lijntjes dus kort 

zouden moeten zijn, lijkt er toch een hoop onderhuidse spanning te zijn. Meestal komt die niet 

openlijk tot uitdrukking (hoewel op die regel uitzonderingen zijn), maar bij doorvragen is het 

vaak niet moeilijk om toch wrijving tussen de verschillende partijen te ontdekken.  

 De kern van die wrijving aan de zijde van de private bedrijven is het beeld dat 

gemeentes het zo nu en dan niet al te nauw nemen met de wetten die oneerlijke concurrentie 

moeten voorkomen, en aan de kant van de gemeentes dat de private bedrijven zich op winst 

richten ten koste van het Nederlandse erfgoed.  

 De conclusies die wij hebben kunnen trekken zijn noodgedwongen beperkt. Het 

kwaliteitsissue ligt, zoals u kunt begrijpen, volledig buiten onze expertise. Daarom komen wij 

niet verder dan dat wij een deel van de verklaring voor de mogelijk teruggelopen kwaliteit in 

de economische crisis zoeken. Als we dat bij het rechte eind hebben, zou daar in de nabije 

toekomst verbetering in moeten komen.  

 Aan de aantijgingen van oneerlijke concurrentie kunnen wij meer woorden wijden. 

Vermoed werd dat sommige gemeentes zouden zich niet voldoende aan de regels van de Wet 

Markt en Overheid houden. Voorop staat dat de regels van die wet voor veel gemeentes van 

gering belang zijn: alleen daar waar gemeentes in concurrentie treden met private bedrijven is 

de wet van toepassing. Dat is voornamelijk het geval als de gemeente een eigen uitvoerende 

dienst heeft.  

Uit ons verkennend onderzoek hebben wij af kunnen leiden dat het niveau van 

naleving van de wet in gemeentes met een uitvoerende dienst sterk verschilt. Sommige 

gemeentes houden zich streng aan de regels, anderen lijken het niet zo nauw te nemen. Het is 

echter belangrijk om op te merken dat geen van de gemeentes die de wet niet strikt volgen, 

dat lijkt te doen met de intentie een oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van private 

bedrijven te halen, of private bedrijven uit hun gemeente te weren. Wat private bedrijven 

namelijk maar in geringe mate erkennen is dat gemeentelijke archeologische diensten 

onderdeel zijn van een grotere organisatie. Omdat de private bedrijven noodzakelijk met een 

commerciële en archeologische bril naar de gang van zaken kijken, zien ze de achterliggende 

belangen van de hele gemeente over het hoofd.  
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Bovendien moet benadrukt worden dat gemeentelijk diensten veel grote eerlijke 

concurrentievoordelen hebben in vergelijking met private partijen: hun vestigingslocatie, de 

daaruit voortvloeiende flexibiliteit en hun toegespitste expertise maken gemeentelijke 

diensten bij uitstek geschikt om in hun eigen gemeente archeologisch onderzoek te verrichten. 

Natuurlijk is waarschijnlijk dat andere factoren, zoals bijvoorbeeld een beperkte of slechts 

formele scheiding van beleid en uitvoer, of het als service aan de burger aanbieden van gratis 

‘quickscans’, een rol spelen. Maar zelfs als, hypothetisch gezien, de gemeentelijke diensten 

géén onderdeel van de gemeentelijke organisatie zouden uitmaken, dan nog zouden zij een 

sterke concurrentiepositie in hun gemeente hebben.  

Tot slot bestaat dus bij de opdrachtgevers in ieder geval de perceptie dat de 

gemeentelijke dienst de ‘veilige’ keuze is, om vertragingen te voorkomen en om de gemeente, 

die vaak een belangrijke partner is in grote bouwprojecten, toch vooral te vriend te houden. 

Zelfs als die factoren geen invloed zouden moeten hebben, en zelfs als de gemeente daarvoor 

waakt, spelen dergelijke informele processen toch een rol in de gedachten van de 

opdrachtgevers.  

 Hoewel dus inderdaad in sommige gemeentes sprake is van mogelijk oneerlijke 

concurrentievoordelen, spelen ook eerlijke concurrentievoordelen een hoofdrol in de 

bijzonder sterke concurrentiepositie die gemeentelijke uitvoerende diensten hebben. 

Daarnaast spelen ook vooroordelen van opdrachtgevers en informele processen – factoren die 

moeilijk door regelgeving in te perken zijn – een rol in de sterke concurrentiepositie van 

gemeentes. 

Aanbevelingen 

Omdat onze conclusies beperkt en soms moeilijk te generaliseren zijn, en wij geen experts 

zijn op gebied van archeologie, zullen wij in onze aanbevelingen dus ook bescheidenheid 

moeten betrachten. Toch nemen wij het risico vanuit onze neutrale positie een tweetal 

adviezen uit te brengen.  

1. De Nederlandse archeologische markt is slechts klein. Het was voor ons niet moeilijk 

om actoren die wij graag wilden spreken te pakken te krijgen. Simpel als het is, 

zouden wij de verschillende groepen die op de markt actief zijn willen adviseren om 

vaker het gesprek met elkaar aan te gaan over de onderwerpen die wrijving 

veroorzaken - wij zijn ervan overtuigd dat de daarvoor benodigde fora al bestaan. 

Wellicht kan dit verkennend onderzoek daarvoor als een aanleiding dienen.  

2. In de tweede plaats hebben wij over en weer een reeks moeilijk verifieerbare klachten 

boven tafel gekregen. Indien wrijvingen voort blijven bestaan, kan verdere 

feitenvinding over die klachten wellicht uitkomst bieden. Het lijkt ons geen vreemd 

idee om daartoe toezicht op de naleving van de regels - bijvoorbeeld vanuit het rijk - 

aan te scherpen. Dat zou dan moeten gelden voor de controle op zowel kwaliteits- en 

zorgvuldigheidseisen (voor beide partijen) als ook voor de controle op de naleving van 

de Wet Markt en Overheid. Een neutrale arbiter kan dan zowel de kwaliteit als de 

eerlijke concurrentie garanderen.  
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Bijlage I: Enquête 
 

Private archeologische bedrijven 

1. Vindt u het een goede zaak dat ook private archeologische bedrijven zich op de 

archeologische markt begeven? 

 

2. Zijn er private archeologische bedrijven actief in uw gemeente? Indien ja, kunt u 

misschien de belangrijkste noemen? Hoe belangrijk is hun bijdrage? 

 

3. Wordt in uw gemeente samengewerkt met archeologische bedrijven? Indien ja, bent u 

tevreden over die samenwerking? 

 

4. Bent u tevreden over de kwaliteit van het werk dat private archeologische bedrijven in 

uw gemeente afleveren? 

 

5. Concurreert uw gemeente met deze bedrijven? 

 

6. Vindt u dat de gemeente – als overheidsinstantie – zich in een nadelige 

(concurrentie)positie bevindt? Zou u dat kunnen toelichten? 

 

7. Zijn de archeologische projecten in uw gemeente gebaat bij uitvoering door de eigen 

gemeentelijke archeologische dienst? Kunt u dat wellicht toelichten? 

 

Archeologische dienst gemeente 

8. Uw gemeente heeft een archeologische dienst. Hoeveel mensen werken er ongeveer 

bij deze archeologische dienst? 

 

9. Hoe vaak wordt er gemiddeld ongeveer archeologisch onderzoek gedaan in uw 

gemeente? 

 

10. Hoe regelmatig is de gemeente zelf opdrachtgever van archeologische projecten? 

 

11. Is er een scheiding tussen de beleids- en uitvoeringsafdeling van de archeologische 

dienst? Zo ja, waar blijkt dit uit? 

 

12. Voert de archeologische dienst een eigen boekhouding? 

 

13. Betaalt de archeologische dienst over 2016 vennootschapsbelasting? Zo nee, waarom 

niet? 

 

Wet Markt en Overheid 

14. Bent u zich bewust van de Wet Markt en Overheid? Zo ja, op welke wijze geeft de 

gemeente invulling aan deze wet? 

 

15. De Wet Markt en Overheid vraagt van u om marktconforme bedragen te rekenen voor 

het werk dat de archeologische dienst levert. Hoe berekent u die bedragen? 

 

 

16. Zijn uw daadwerkelijke kosten hoger of lager dan dit marktconforme bedrag? 


