
Erfgoedwet (vanaf 1-1-2016) 
als Eerste Kamer akkoord gaat 

• Opgravingsvergunning wordt vervangen door 
certificering  

• Aanpassing omschrijving opgraven  

– inclusief rapportage 

– omvat ook meenemen, verstoren van erfgoed 
onder water 



Certificering 

• Normen op basis van de KNA 

• Normen t.a.v. de organisatie (BRL) 

• AWN betrokken bij opstellen BRL, voor ons 
belangrijke punten 

– Positie bevoegd gezag 

– Regels voor inzet vrijwilligers 

– Klachtenregeling  

 

 



AMvB: uitzondering voor opgravingsverbod 

Voor verenigingen van amateurarcheologen die 
behouden en beoefening van archeologie als 
statutair doel hebben 

• gedeselcteerde gebieden 

• niet in opdracht van derden 

• niet op (voor)beschermde monumenten 

• gehouden aan vereisten voor documentatie, 
rapportage en melding  

 



AMvB  - uitzondering voor metaaldetectoren  
 
Metaaldetectie is toegestaan wanneer de bodem 
niet dieper verstoord wordt dan tot 30 cm onder 
het landoppervlak.  
 
Die vrijstelling is in geen geval van toepassing op  
• terreinen met een archeologische bestemming  
• gemeentelijke monumenten, provinciale 

monumenten en rijksmonumenten.  
 

Het gemeentebestuur kan het opgravingsverbod in 
stand laten, bijvoorbeeld middels een verordening.  



RCE  
Handreiking  
voor  
gemeenten  



• Geschreven door de AWN (Tonnie van de Rijdt 
en Channa Cohen Stuart) 

 

• Vrijwilligers breed (dus alle typen vrijwilligers) 

 

• Voor gemeenten digitaal beschikbaar 

http://archeologieinnederland.nl/de-kracht-van-
vrijwilligers 

 

• Gedrukte exemplaren voor AWN-afdelingen  
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Hoe kunnen gemeenten gebruik maken van 
vrijwilligers bij 

• Beleid 

• Archeologisch onderzoek 

• Vergunningen toezicht en handhaving 

• Educatie en publieksbereik 

 

Hoe kunnen gemeenten vrijwilligers 
ondersteunen en faciliteren  

 



Beleidsplan 

Voor 2016 huidig beleidsplan actualiseren  

Prioriteiten  

– band met de afdelingen 

– ledenwerving en behoud leden 

– educatie en publieksbereik 

– zorgen dat gemeenten ons nodig hebben 

– samenwerken met zusterorganisaties  

– financieel gezond  

 



Nieuw beleidsplan 2017 - 2021 
• Een ronde van het HB langs alle afdelingen (dec 

2015/ maart 2015 

• Uitgangspunten / vragen over toekomstvisie, 
missie en beleid op ALV 2016 

• Een studiedag met externe partners, afdelingen 
en HB (medio 2016) 

• Concept toekomstvisie en beleidsplan op 
Afgevaardigdendag 2016 

• Vaststellen toekomstvisie en beleidsplan 2017 – 
2021 op ALV 2017 

 



Gesprekken met alle afdelingen  

• jullie stip aan de horizon in 2021 

• wat moet het HB doen voor jullie afdeling 

• hoe is jullie financiële situatie en de 
beschikbaarheid van een eigen werkruimte 

• hoe doen jullie ledenwerving en ontvangst / 
introductie nieuwe leden 

• hoe is jullie relatie met gemeenten /provincie 

 


