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Verordening op de archeologische monumentenzorg 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
Deze verordening verstaat onder: 

1. Archeologisch onderzoek: 
Onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning 
beschikt. 

2. Archeologievergunning: 
Vergunning als bedoeld in artikel 3 lid 1 en artikel 4 lid 1 van deze verordening. 

3. Archeologische waarde:  
De in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten als bedoeld in artikel 38a van de 
Monumentenwet 1988. 

4. Archeologische waardenkaart: 
De bij deze verordening behorende kaart waarop de gebieden zijn aangegeven waar sprake is van 
archeologische waarde. 

5. Gebied met hoge archeologische waarde: 
Gebied of terrein dat zich bevindt in de zone op de archeologische waardenkaart met de aanduiding  
hoge archeologische waarde waar op basis van historische bronnen en archeologisch onderzoek een 
hoge dichtheid aan archeologische vondsten of sporen bekend is. 

6. Gebied met hoge archeologische verwachting: 
Gebied of terrein dat zich bevindt in de zone op de archeologische waardenkaart met de aanduiding   
hoge archeologische verwachting waar op basis van historische bronnen, archeologisch onderzoek en 
geologische en bodemkundige opbouw een middelhoge tot hoge dichtheid aan archeologische 
vondsten of sporen wordt verwacht. 

7. Gebied met archeologische verwachting: 
Gebied of terrein dat zich bevindt in de zone op de archeologische waardenkaart met de aanduiding   
archeologische verwachting waar op basis van historische bronnen, archeologisch onderzoek en 
geologische en bodemkundige opbouw een middelhoge dichtheid aan archeologische vondsten of 
sporen verwacht. 

8. Opgravingsvergunning: 
Een vergunning als bedoeld in artikel 45 van de Monumentenwet 1988. 

Artikel 2 Reikwijdte van de verordening 
1. Deze verordening is gebaseerd op artikel 38 van de Monumentenwet 1988 en is alleen van 

toepassing op de gebieden met archeologische waarde voor zover zij op de bij de verordening 
behorende archeologische waardenkaart  zijn aangewezen. 

2. Deze verordening is niet van toepassing op de bouwvergunningvrije bouwwerken als bedoeld in 
het Besluit bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Staatsblad 2008, 
94).   

Artikel 3 Archeologievergunning bouwwerkzaamheden 
1. Het is verboden op of in de gronden die met een rode, gele of groene kleur zijn aangeduid op de 

archeologische waardenkaart  zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 
burgemeester en wethouders bouwwerkzaamheden uit te voeren. 

2. Het verbod, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is niet van toepassing als één van de volgende 
gevallen zich voordoet: 
a. in de matrix bij de legenda van de archeologische waardenkaart is aangegeven dat er gelet 

op de aard van de archeologische waarde en de omvang van de te verstoren oppervlakte geen 
vergunning nodig is; 

b. de bouwwerkzaamheden veroorzaken dieper dan 0,30 meter onder het maaiveld geen 
verstoring; 
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c. de bouwwerkzaamheden veroorzaken dieper dan 0,50 meter onder het maaiveld geen 
verstoring en vinden niet plaats in de gronden die op de archeologische waardenkaart met  
een streeparcering zijn aangeduid; 

d. de bouwwerkzaamheden betreffen vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 
bebouwing, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid; 

e. de bouwwerkzaamheden mogen op het tijdstip van in werking treden van deze verordening 
worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende bouwvergunning; 

f. de bouwwerkzaamheden zijn reeds in uitvoering op het tijdstip van in werking treden van 
deze verordening; 

g. de bouwwerkzaamheden behoren tot het normale onderhoud en beheer van de gronden; 
h. de bouwwerkzaamheden worden verricht zonder graafwerkzaamheden en zonder 

heiwerkzaamheden; 
i. de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd ten dienste van archeologisch onderzoek. 

3. Als één van de gevallen genoemd in lid 2 zich voordoet zien burgemeester en wethouders af van 
nader onderzoek als bedoeld in artikel 38 lid 1 sub b van de Monumentenwet 1988. 

Artikel 4 Archeologievergunning werkzaamheden 
1. Het is verboden op of in de gronden die met een rode, gele of groene kleur zijn aangeduid op de 

archeologische waardenkaart  zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 
burgemeester en wethouders de volgende werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde, uit 
te voeren: 
a. de werkzaamheden betreffen grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend het ophogen, 

afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het 
vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van 
drainage; 

b. de werkzaamheden betreffen het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
c. de werkzaamheden bettreffen het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij 

stobben worden verwijderd; 
d. de werkzaamheden betreffen het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur 

2. Het verbod, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is niet van toepassing als één van de volgende 
gevallen zich voordoet: 
a. in de matrix bij de legenda van de archeologische waardenkaart is aangegeven dat er gelet 

op de aard van de archeologische waarde en de omvang van de te verstoren oppervlakte geen 
vergunning nodig is; 

b. de werkzaamheden veroorzaken dieper dan 0,30 meter onder het maaiveld geen verstoring; 
c. de werkzaamheden veroorzaken dieper dan 0,50 meter onder het maaiveld geen verstoring 

en vinden niet plaats in de gronden die op de archeologische waardenkaart met  een 
streeparcering zijn aangeduid; 

d. de werkzaamheden mogen op het tijdstip van in werking treden van deze verordening 
worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning of 
ontgrondingsvergunning; 

e. de werkzaamheden zijn reeds in uitvoering op het tijdstip van in werking treden van deze 
verordening; 

f. de werkzaamheden behoren tot het normale onderhoud en beheer van de gronden; 
g. de werkzaamheden worden uitgevoerd ten dienste van archeologisch onderzoek. 

3. Als één van de gevallen genoemd in lid 2 zich voordoet zien burgemeester en wethouders af van 
nader onderzoek als bedoeld in artikel 38 lid 1 sub b van de Monumentenwet 1988. 

Artikel 5 Voorwaarden aan de vergunning 
Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de bescherming van de archeologische waarden 
of verwachting voorwaarden aan de vergunning als bedoeld in de artikelen 3 en 4 verbinden. 
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Artikel 6 Wijziging waardenkaart 
1. Op grond van een melding ingevolge artikel 53 van de Monumentenwet of op grond van de 

resultaten van archeologisch onderzoek kan het college van burgemeester en wethouders de 
gebiedsindeling van de archeologische waardenkaart wijzigen door alsnog een gebied of terrein 
aan te wijzen als gebied van hoge archeologische waarde, hoge archeologische verwachting of 
archeologische  verwachting. 

2. Op grond van de resultaten van archeologisch onderzoek kan het college de archeologische 
waardenkaart wijzigen door de categorie-indeling van een gebied of terrein te wijzigen naar een 
lagere categorie. 

Artikel 7 Intrekking vergunning 
De vergunning als bedoeld in de artikelen 3 en 4 kan door het college van burgemeester en 
wethouders worden ingetrokken als blijkt dat: 
1. de vergunning verleend is ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave; 
2. niet binnen 52 weken gebruik is gemaakt van de vergunning. 

Artikel 8 Toezicht  
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in of krachtens deze verordening zijn belast de door 
het college van burgemeester en wethouders aangewezen personen. 

Artikel 9 Strafbepaling 
1. Degene die handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van deze verordening wordt 

gestraft met een geldboete van de tweede categorie of een hechtenis van ten hoogste 3 maanden. 
2. Onder een handelen in strijd met het bepaalde in de artikelen 3 en 4 wordt ook aangemerkt het 

faseren of splitsen van bouwwerkzaamheden of werkzaamheden met het kennelijke oogmerk om 
het verbod in de artikelen 3 en 4 te ontduiken. 

Artikel 10 Inwerkingtreding en toepassing 
1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van publicatie. 
2. Deze verordening is niet van toepassing op aanvragen die zijn ingediend voor 1 december 2009. 

Artikel 11 Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de Archeologische Monumentenzorg 
 
 
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Utrecht op ….  
 
 
 
 
 


