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vergunning naar certificeringsstelsel

Samenvatting
Het huidige archeologiebestel gaat veranderen waarbij het vergunningsstelsel
omgezet zal worden naar een systeem van certificering. Voor het continueren van
de gemeentelijke archeologische werkzaamheden is het noodzaak hierin actoren
te laten registreren en de werkprocessen te laten certificeren.

Inleiding
Archeologische opgraafbedrijven hadden tot 1 juli 2016 een vergunning van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodig om hun werk uit te mogen
voeren. Met de nieuwe Erfgoedwet (van kracht per 1 juli 2016) komt het oude
vergunningsstelsel in de archeologie te vervallen. Dit wordt vervangen door een
systeem van certificering. Hiervoor is een overgangsregeling van kracht van een
jaar. Vóór 1 juli 2017 moeten archeologische instanties die onderzoek willen blijven
uitvoeren in bezit zijn van certificaten voor verschillende protocollen in het
archeologische onderzoekstraject. De certificering is geregeld door middel van
audits door onafhankelijke, externe bedrijven (CI's of certificerende instanties).
Indien de gemeente de archeologische werkzaamheden die het nu onder de
opgravingsvergunning uitvoert wil continueren, zal vóór juli 2017 de audit voor de
certificering van twee protocollen moeten zijn afgerond. De certificering gebeurt op
basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en de
Beoordelingsrichtlijn (BRL) 4000 Archeologisch onderzoek.

Deze certificaten komen in de plaats van de huidige archeologische opgravingsvergunningen. Zonder de verplichte certificaten zal door de archeologische
medewerkers van de gemeente Dordrecht vanaf juli 2017 geen archeologisch
onderzoek meer mogen worden uitgevoerd. Binnen het certificeringsstelsel hebben
de afgegeven certificaten een geldigheidsduur van vier jaar. Hierbij geldt de
verplichting van een jaarlijkse audit waarbij getoetst wordt of de organisatie nog op
dezelfde wijze werkt en ingericht is, zoals bij de afgifte van de certificaten het geval
was. Een bijkomende verplichting is dat de archeologische actoren zijn
geregistreerd in een landelijke database en dat ze via een nader te ontwikkelen
systeem hun kennis binnen deze actorstatus op peil moeten houden.

Doelstelling
Door middel van het invoeren van een certificeringsstelsel, in plaats van het
vergunningstelsel, beogen wij de huidige werkwijze van zelfstandig archeologisch
onderzoek binnen de gemeente Dordrecht voort te kunnen zetten.
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Stand van zaken/de feiten
Zonder de vereiste certificaten kunnen de archeologische medewerkers van de
gemeente geen zelfstandig archeologisch onderzoek, inclusief booronderzoek, meer
verrichten. De onderzoeken dienen dan allemaal te worden uitgevoerd door
commerciële uitvoerders. Het zelf kunnen uitvoeren van archeologische
onderzoeken door medewerkers van de gemeente is belangrijk om efficiënt en snel
te kunnen werken. De structurele aanwezigheid van archeologische expertise in een
gemeente waarborgt onafhankelijke en kwaliteitsvolle gemeentelijke archeologie,
waarbij rekening wordt gehouden met archeologische, politiek-bestuurlijke en
maatschappelijke belangen (maatwerk). Er is sprake van zowel een continue
gegarandeerde kwaliteit, grotere betrokkenheid bij de gemeentelijke programma's
en grotere snelheid en effectiviteit in het beslistraject.
Samenvattend zorgt de opgravingsbevoegdheid ervoor dat de gemeente:
- continu en consequent archeologische kennis opbouwt en onderhoudt (voorkomt

versnippering);
- inhoudelijk optimaal bijdraagt aan de oudste geschiedenis van de stad en het

eiland (synthese van gegevens);
- maatwerk biedt, waardoor onnodige kosten voor archeologisch onderzoek

worden voorkomen (kostenverlagend);
- archeologische belangen onafhankelijk waarborgt;
- zorgt voor een soepel verlopend ruimtelijke ordening- of bouwproces gebaseerd

op vakinhoudelijke kennis en transparante advisering voor besluitvorming;
- regie voert over het gemeentelijk beleid op het gebied van archeologie door

kwaliteitsborging, uitvoer en inhoudelijke toetsing;
- ad -hoc beschikbaar is voor vondstmeldingen tijdens niet vergunningplichtige

activiteiten (zogenaamde brandweerklussen);
- een zo zuiver mogelijke afweging kan maken tussen de archeologische

kenniswinst en de maatschappelijke kosten (redelijkheid -billijkheid) en schakel is
tussen wetenschap-politiek/bestuur-maatschappij;
- de kennisdeling stimuleert tussen uiteenlopende groepen, oog hebbend voor het
maatschappelijk draagvlak, en de behaalde kenniswinst uitdraagt.
Er is ook sprake van een grotere betrokkenheid en interactie met het publiek
(stadsbewoners en verenigingen zoals de AWN en Oud -Dordrecht). De bevoegd
archeoloog draagt bij aan een kenniscentrum die de kwaliteit van onderzoeken en
het beheer en promotie van het Dordtse archeologisch erfgoed ten goede komt.
Samenvattend: als de gemeente de taak archeologie niet meer in eigen beheer
uitvoert, gaat dit:
- ten koste van de kwaliteit van adviezen (minder maatwerk, kans op onnodige
onderzoekskosten);
- ten koste van de kwaliteit van onderzoek en rapportages (meer toetsing en
handhaving, anders minder kenniswinst);
- ten koste van het de mogelijkheid tot het maken van onderzoeksyntheses
(projectgebonden, niet gemeente- of regiogebonden);
- ten koste van de realisatie en de kwaliteit van publiekspresentaties (geen, of
inhoudelijk nauwelijks onderbouwde en ongeschikte objectkeuzes).
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Kosten en dekking

Eenmalige kosten
De eenmalige registratie in het actorregister van de uitvoerend archeologen kost
circa C 400,-. De begeleiding van het certificeringsproces en het opstellen van een
intern kwaliteitshandboek door een adviesbureau kost circa C 2.000,-.

Structurele kosten
De certificeringscyclus bestaat uit vier jaar; het eerste jaar waarin de initiële
certificering plaatsvindt en drie opvolgende, jaarlijkse audits. De kosten per jaar
bedragen C 3.500,-.
De kosten worden gedekt uit het programma Ruimtelijke Ordening en Wonen in de
begroting van de sector Stadsontwikkeling.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid
Er bestaat geen noodzaak tot communicatie, omdat er in feite voor de stad niets
verandert.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Het certificeringstraject is inmiddels gestart. Dit traject moet voor 1 juli 2017 zijn
afgerond. Vanaf die datum wordt volgens het nieuwe certificerings- en
auditsysteem doorgegaan. Indien voor deze datum geen door de certificerende
instelling toetsbare onderzoeken plaatsvinden, wordt een tijdelijk certificaat
afgegeven met een houdbaarheidsdatum van een jaar. Binnen dat jaar zal het
eerstkomende relevante veldwerk worden getoetst door de certificerende instelling.
Van de voortgang van de certificering zullen wij tegen de einddatum van 1 juli 2017
verslag doen.
Bijlagen
Geen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
t i

(1 Het college van Burgemeeste
de secretaris

M.M. van der Kraan
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