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1. Koersverlegging bestuur
De NVvA is de enige beroepsvereniging van en voor
alle in Nederland werkzame archeologen. Wij
zetten ons ervoor in de professionaliteit, kwaliteit
en ethiek binnen de Nederlandse archeologie te
behouden en te versterken. Belangrijk daarbij is de
ontwikkeling en uitwisseling van vakkennis, naast
communicatie tussen archeologen onderling en de
‘buitenwereld’.
Op de afgelopen bestuursvergadering hebben we
als bestuur elkaar de vraag gesteld of we nog wel
tijd en energie in de vereniging willen steken. Het
bestuurswerk is immers iets wat we naast ons werk
en gezin erbij doen.
Toch hebben we besloten door te gaan, zij het op
een andere weg. In plaats van het organiseren van
bijeenkomsten gaat het bestuur zich meer dan ooit
richten op de informatievoorziening naar de leden
toe. Immers, in deze tijden waarin de archeologie
qua werkgelegenheid maar ook politiek en
financieel zwaar onder druk staat, is het voor een
ieder belangrijk te weten ‘wat er speelt’, zowel

binnen de archeologie als in de wereld daarbuiten.
Hiermee hopen we tevens de negatieve stemming
in archeologisch Nederland te doorbreken en
iedereen weer ervan te doordringen waar het in
ons vakgebied uiteindelijk om gaat: het
bodemarchief en hoe daar op een correcte en
ethisch verantwoorde manier mee om te gaan.
Zie je deze koersverlegging zitten? Juist niet? Zijn er
onderwerpen waarover behoefte aan meer
informatie bestaat? Laat het ons weten! Kom op
donderdag 13 december 2012 om 16.30u naar de
Algemene Ledenvergadering bij de RCE in
Amersfoort (zie verderop in dit NVvA-4tje), of
reageer digitaal.
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van
Archeologen:
Nathalie Vossen
Nathalie de Visser
Rene Torremans
Suzanne van der A
Channa Cohen Stuart
Jacqueline de Wilde
2. De nieuwe Omgevingswet; een update
Momenteel wordt gewerkt aan een (nieuwe)
Omgevingswet. In deze integrale Omgevingswet
worden in ieder geval 15 wetten geheel
geïntegreerd; twee wetten volledig ingetrokken, en
uit circa 25 andere wetten de omgevingsrechtelijke
elementen overgenomen. Hieronder worden de
punten besproken die voor de archeologische
monumentenzorg van belang kunnen zijn.
Beperking van het aantal rechtsfiguren
Opvallend is dat straks, op grond van de
Omgevingswet, elke gemeente, waterschap en
provincie één gebiedsdekkende verordening voor
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de leefomgeving gaat maken. Op gemeentelijk
niveau vervangt de omgevingsverordening een
grote hoeveelheid bestemmingsplannen en
verordeningen. Het bestemmingsplan en de
(erfgoed)verordening
verdwijnen
dus
als
rechtsfiguur.
Er zal een verdere integratie plaatsvinden van
vergunningen
en
procedures
tot
één
omgevingsvergunning en één bijbehorende
procedure. Zo zal de huidige omgevingsvergunning
worden aangevuld met het nog resterende
zelfstandige
vergunningstelsel
voor
archeologische rijksmonumenten. Er blijven
‘achter het loket’ specifieke toetsingskaders voor
specifieke activiteiten, die aansluiten bij de
gestelde normen. Deze worden wel beter op elkaar
afgestemd qua begrippenkader en wijze van
doorwerken naar besluiten. Het tracébesluit zal,
samen met enkele andere besluiten, onder de
noemer projectbesluit gaan vallen.
Minder onderzoekslasten
De Omgevingswet moet leiden tot minder
onderzoekslasten. In de dagelijkse praktijk doen
zich twee problemen voor: er wordt vaak meer
onderzocht dan strikt noodzakelijk en het
onderzoeksproces is onvoorspelbaar geworden.
In de nieuwe Omgevingswet wordt een
verdergaande doelmatige inrichting van de
onderzoeksverplichtingen bereikt door de MER
beter te laten aansluiten op de besluitvorming,
door een langere houdbaarheid en hergebruik van
onderzoeksgegevens te verankeren en door
onderzoeksverplichtingen te schrappen. De
procedure voor de MER wordt geïntegreerd in de
procedure voor het projectbesluit, om zodoende de
MER beter te benutten voor besluitvorming en
procedures eenvoudiger te maken.

Schrappen van onderzoeksverplichtingen
Slechts die informatie wordt verzameld die nodig is
voor een zorgvuldige besluitvorming. Vereiste
reikwijdte en detailniveau zijn daarop afgestemd.
Onderzoeksverplichtingen worden gebundeld en
zoveel mogelijk teruggebracht tot de algemene
regeling in de Awb.
Flexibiliteit op projectniveau
Het decentraal bestuur krijgt de mogelijkheid om
ontheffing te vragen van een nationale norm in
gevallen waar onverkorte toepassing onevenredig
zou zijn met het lokale belang. Indien het belang
van de leefomgeving zich er niet tegen verzet, kan
van individuele normen worden afgeweken, mits
bepaalde belangen hierdoor niet onevenredig
benadeeld worden. Niet alle normen komen
hiervoor in aanmerking; bij of krachtens de wet zal
worden aangegeven welke normen niet
afweegbaar
zijn.
Meer
flexibiliteit
op
projectniveau kan soms leiden tot een lager
beschermingsniveau voor een bepaald aspect of
locatie.
In de Omgevingswet wordt aangesloten bij de Awb.
Met de Omgevingswet en de aanpassing van de
Awb worden de mogelijkheden die de Crisis- en
herstelwet biedt permanent gemaakt en verwerkt
in het instrumentarium dat hiervoor is geschetst.
Naast wetgeving zijn de bestuurscultuur en de
wijze van organisatie en voorbereiding van
besluitvorming (kennis en kunde) van belang. Zo zal
verdere professionalisering van degenen die
beleids- en besluitvorming faciliteren en
afwegingen maken leiden tot een betere kwaliteit
en uitvoering van (voorgenomen) projecten en
maatregelen.

3. Nieuws uit het CCvD
Het CCvD draagt zorg voor het ontwikkelen en
actueel houden van de kwaliteitsnormen voor
bedrijfsleven en overheid. Het betreft de
certificeringsrichtlijn BRL 4000, alsmede de
bijbehorende werkdocumenten die zijn vervat in de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Het doel
van het CCvD is borgen dat alle direct
belanghebbenden inspraak hebben bij het
ontwikkelen en actueel houden van deze
documenten en het bevorderen van het (juiste)
gebruik. De NVvA is één van de belanghebbende
partijen en heeft daarom zitting in het CCvD.
Project 192,
Verkenning
kwaliteitssysteem
archeologie
In 2011 is de 'Malta-wetgeving' geëvalueerd. De
staatssecretaris van OCW heeft begin februari 2012
op de resultaten van dit onderzoek gereageerd en
enkele verbetervoorstellen aangekondigd. De
staatssecretaris overweegt om bij de volgende
vergunningverlening in 2013 een verplichting tot
certificering op te nemen. Het CCvD is gevraagd te
verkennen hoe dit systeem er uit kan zien. Om
ruimte te bieden aan de opgravingsmarkt en succes
te realiseren is de staatssecretaris bereid om de
opgravingsvergunning af te schaffen, mits de
opgravingsmarkt
zelf
tot
een
sluitend
kwaliteitssysteem kan komen.
Het CCvD heeft aangegeven dat voor een sluitend
kwaliteitssysteem in de archeologie een bredere
insteek noodzakelijk is dan alleen de taakuitvoering
door opgravingsbedrijven. Zo moet ook gekeken
worden naar de archeologische adviseurs. Maar
ook de rol en mogelijkheden van andere partijen
(overheid, opdrachtnemers en opdrachtgevers)
verdienen de aandacht. Verder vindt het CCvD dat
er diverse middelen zijn om de kwaliteit van
archeologische werkzaamheden en processen te
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waarborgen. Ook andere middelen dan certificering
zouden in kaart gebracht moeten worden en
gewaardeerd.
Om de archeologiewereld goed te betrekken bij de
inhoudelijke voorbereiding van het advies van het
CCvD wordt begin 2013 een bijeenkomst met het
werkveld georganiseerd waarin iedereen zijn of
haar stem kan laten horen.
4. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Wij nodigen onze leden van harte uit voor onze
jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering,
op
donderdag 13 december 2012 om 16.30u in de
Woudagemaal-zaal bij de RCE in Amersfoort.
Agenda volgt!
Wij sluiten de ALV af met een gezellige borrel bij
Zandfoort aan de Eem in Amersfoort.
Vind ons ook op:
Facebook: https://www.facebook.com/pages/NVvANederlandse-Vereniging-vanArcheologen/185895151435230
en Linkedin:
http://www.linkedin.com/groups?gid=3683805&trk=gro
up-name
Discussieer mee over de to ekomst van het a rcheologisch
werkveld, ontwikkelingen in arch eologisch onderzoek en
wetg eving, en deel je kennis, nieu wtjes of vragen .
Laat weten wat jíj ervan vindt!
© NVvA, Amersfoort
http://www.nvva.info/
voorzitter@nvva.info
secretaris @nvva.info

