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Over de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 

Een overheid die verantwoording kan afleggen. Erfgoed beschikbaar voor iedereen. Nu en in de 

toekomst. Dat is onze missie. 

Wij zien toe op de toegankelijkheid van overheidsinformatie en op de zorgvuldige omgang met 

erfgoed. Wij kijken hoe de regels in de praktijk werken. 
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Grafieken en tabellen 

III.T.1 Is de gemeente bekend met de ‘Kwaliteitscriteria. Voor vergunningverlening,
toezicht en handhaving krachtens de Wabo’, zoals opgesteld door het IPO en de VNG?
(N=355)

III.T.2 Is de gemeente bekend met de actualisatie van deze kwaliteitscriteria naar versie
2.2 (juli 2019)? (N=221*)

*Niet ingevuld door 134 gemeenten waarbij kwaliteitscriteria niet bekend zijn (zie III.T.1)
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Nee

Onbekend

84% 

2% 14% 

Ja

Nee
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III.T.3 Past de gemeente de ‘Kwaliteitscriteria. Voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving krachtens de Wabo’ voor archeologie toe? (N=221*)

*Niet ingevuld door 134 gemeenten waarbij kwaliteitscriteria niet bekend zijn (zie III.T.1)

III.T.3.1 Welke kwaliteitscriteria (versie 2.1) worden toegepast? (N=54*)

*Deze vraag is alleen ingevuld door de 54 gemeenten die hebben aangegeven de kwaliteitscriteria
versie 2.1 toe te passen (zie III.T.3).

24% 
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25% 

Ja, de kwaliteitscriteria versie
2.1 worden toegepast

Ja, de kwaliteitscriteria versie
2.2 worden volledig toegepast

Nee, de gemeente past eigen
kwaliteitscriteria toe

Nee, de gemeente past geen
kwaliteitscriteria toe
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III.T.3.2 Welke kwaliteitscriteria (versie 2.1) worden toegepast? (N=86*)

*Deze vraag is alleen ingevuld door de 86 gemeenten die hebben aangegeven de kwaliteitscriteria
versie 2.2 toe te passen (zie III.T.3).
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III.T.3.3 Welke eigen kwaliteitscriteria worden toegepast? (N=25*)
Gemeente Ameland frysk peil 2.0 
Gemeente Bergen (NH) Voldoende scholing en ervaring vlgs kwaliteitscriteria 2.2. Indien 

daar geen sprake van is, wordt toegewerkt naar het omschreven 
niveau. 

Gemeente Castricum Binnen het VTH beleid is opgenomen dat wordt gemonitord dat wabo 
medewerkers voldoende geschoold en ervaren blijven volgens de 
kwaliteitscriteria 2.2. Als blijkt dat dit niet het geval is wordt naar 
het niveau 2.2 toegewerkt. 

Gemeente Drechterland In regionaal verband zijn VTH kwaliteitscriteria vastgesteld. 
Gemeente Eindhoven Advies benodigd gemeentelijk adviseur archeologie. 
Gemeente Etten-Leur De kwaliteitsvoorwaarden zoals vastgesteld bij de Verordening 

Kwaliteit vergunningverlening VTH 
Gemeente Goeree-
Overflakkee 

Archeologische waardekaart is ondergebracht in de beleidsplannen 
voor de verschillende gebieden. 

Gemeente Goes gebaseerd op de WABO 
Gemeente Hardinxveld - 
Giessendam 

bestemmingsplan 

Gemeente Heemskerk weet ik niet 
Gemeente Heerde Streven naar inhuur benodigde expertise. 
Gemeente Heiloo Binnen het VTH beleid is opgenomen dat wordt gemonitord dat wabo 

medewerkers voldoende geschoold en ervaren blijven volgens de 
kwaliteitscriteria 2.2. Als blijkt dat dit niet het geval is wordt naar 
het niveau 2.2 toegewerkt. 

Gemeente Houten Verordening kwaliteit VTH 
Gemeente Hulst Onbekend 
Gemeente 
Krimpenerwaard 

Deze worden bepaald door de RUD 

Gemeente Langedijk Onbekend 
Gemeente Maastricht Kwaliteitshandboek 
Gemeente Rheden Handboek archeologie archeoregio Arnhem 
Gemeente Rucphen - 
Gemeente Stede Broec Met de West-Friese gemeenten wordt samengewerkt met als doel de 

kwaliteit op VTH- gebied te 
verhogen en te voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de kritieke 
massa. In een 
samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken financieel en juridisch 
uitgewerkt. 

Gemeente Uitgeest Binnen het VTH beleid is opgenomen dat wordt gemonitord dat wabo 
medewerkers voldoende geschoold en 
ervaren blijven volgens de kwaliteitscriteria 2.2. Als blijkt dat dit niet 
het geval is wordt naar het niveau 2.2 toegewerkt. 

Gemeente Vlaardingen Archeoloog betrokken bij vergunningverlening 
Gemeente Vlissingen De Walcherse gemeenten hebben twee senior KNA archeologen in 

dienst, van wie één de beleidsarcheoloog is die de betreffende 
functies uitvoert. 

Gemeente Voorst Samenwerkingsverband regio-archeologie Stedendriehoek 
Gemeente Zwolle Kwaliteitsmanagementsysteem KNS in samenwerking met gemeente 

Deventer en Zutphen. Incl. externe audit. 
*Deze vraag is alleen ingevuld door de 25 gemeenten die hebben aangegeven eigen
kwaliteitscriteria toe te passen (zie III.T.3).
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III.T.3.4 Op welke wijze voorziet de gemeente in de kwaliteitscriteria? (N=165*)

*Deze vraag is niet ingevuld door 134 gemeenten waarbij kwaliteitscriteria niet bekend zijn en 56
gemeenten die geen kwaliteitscriteria toepassen (zie III.T.1 en III.T.3).

III.T.3.4 Op welke wijze voorziet de gemeente in de kwaliteitscriteria? Anders, namelijk:
Gemeente Bunnik gemeente betrekt deskundige archeologische kennis vanuit Odru 

Gemeente Deurne Gemeente maakt gebruik van de Omgevingsdienst (ODZOB) 

Gemeente Doesburg 
De gemeente werkt samen met een andere gemeente die deze 
kennis in voldoende mate bezit. 

Gemeente IJsselstein Maakt gebruik van deskundigheid van Omgevingsdienst 

Gemeente Langedijk Onbekend 

Gemeente Stadskanaal via de ODG 
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De gemeente huurt de benodigde deskundigheid in bij 
een bedrijf/zzp’er. 

De gemeente beschikt via regionale samenwerking over
de benodigde deskundigheid.

De gemeente heeft de benodigde deskundigheid zelf in
huis.

Ja

Nee
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III.T.3.5 Wat is de reden dat de gemeente geen kwaliteitscriteria toepast? (N=56*)

*Deze vraag is alleen ingevuld door de 56 gemeenten die hebben aangegeven geen
kwaliteitscriteria toe te passen (zie III.T.3).
**Dit is een meerkeuzevraag. De antwoordoptie ‘onbekend’ is echter niet in combinatie met andere
antwoordopties te selecteren.

III.T.3.5 Wat is de reden dat de gemeente geen kwaliteitscriteria toepast? Anders,
namelijk:
Gemeente Almelo Nog bezig met het beoordelen van de deskundigheid. 
Gemeente Beekdaelen fusieproces 
Gemeente Diemen gebrek aan kennis 
Gemeente Kapelle gemeente Kapelle is nog in overleg met andere Zeeuwse overheden 

over kwaliteitscriteria 
Gemeente Laarbeek vergunningverlening ligt bij regiodienst 
Gemeente Leudal archeologie is een zeer beperkt onderdeel van de werkzaamheden. 
Gemeente Papendrecht Ook hierbij is deze vraag voor onze gemeente niet van toepassing 

vanwege het type monumenten 
Gemeente Rijssen-Holten Moet nog voor de interne taken vastgesteld worden. bezig met 

inventarisatie. 
Gemeente Roermond toen de 'zittende' medewerkers werden aangenomen bestonden deze 

kwaliteitscriteria nog niet. 
Gemeente Rozendaal Vanwege het beperkt aantal (aanvragen voor) 

omgevingsvergunningen. 
Gemeente Schiedam expertise wordt ingehuurd bij gemeente Rotterdam (Archeologie 

Rotterdam) 
Gemeente 
Schiermonnikoog 

Niet van toepassing 

Gemeente Son en Breugel loopt via RUD 
Gemeente Wierden Zijn bezig met inventarisatie t.b.v. de kwaliteitscriteria. Daarnaast 

maken wij gebruik van de regio-archeoloog (gefaciliteerd door Het 
Oversticht) bij alle vraagstukken over archeologie. 

Gemeente Zaanstad Zover bekend is de afdeling vergunningen wel bezig met deze 
kwaliteitscriteria. Team erfgoed voldoet aan de kwaliteitseisen. De 
archeologische kwaliteitscriteria ken ik niet, maar ik verwacht dat 
Zaanstad hier aan voldoet 

Gemeente Zandvoort De kennis, ervaring en capaciteit is wel in overeenstemming met de 
landelijke criteria, maar de toepassing is nog niet beleidsmatig 
vastgelegd. hier wordt momenteel aan gewerkt. 

30% 

29% 

27% 

39% 

21% 

70% 

71% 

73% 

61% 

79% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Onbekend**

anders

gebrek aan prioriteit

gebrek aan capaciteit

gebrek aan middelen

Ja

Nee



Kwaliteitscriteria 2.2 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving | 
monitor monumenten archeologie 2019-2020 gemeenten| Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed    10 

III.T.4 U heeft aangegeven dat de gemeente de ‘Kwaliteitscriteria. Voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo’ niet toepast’ of er niet
mee bekend is. Is de gemeente bereid samen te werken met andere gemeenten om hier
wel aan te gaan voldoen? (N=134*)

*Niet ingevuld door 221 gemeenten waarbij kwaliteitscriteria wel bekend zijn (zie III.T.1)
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Nee
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III.T.5 Hieronder heeft u de mogelijkheid een toelichting te geven op één of meer van de
in deze vragengroep gegeven antwoorden (N=57)
Gemeente Alblasserdam vergunning verlening vindt plaats bij de Regionale Uitvoeringsdienst 

(Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid.) 
Gemeente Barendrecht De gemeente Barendrecht werkt samen met de gemeenten 

Albrandswaard en Ridderkerk in de g.r. BAR-organisatie. De 
gemeente heeft, specifiek voor de archeologische monumentenzorg, 
een lichte gemeenschappelijke regeling met Archeologie 
Rotterdam/BOOR. 

Gemeente Barneveld de beleidsarcheoloog is bekend met deze kwaliteitscriteria en blijft 
deze herhalen, maar binnen de gemeente is nauwelijks kennis van 
deze criteria 

Gemeente Beek Archeologie wordt uitbesteed aan een bureau 
Gemeente Beverwijk T.3 onbekend
Gemeente Buren T.3.4 via regioarcheoloog Rivierenland
Gemeente Capelle aan den 
IJssel 

Vakspecialist niet beschikbaar, voor mij als invuller is deze vraag 
niet te beantwoorden vanwege ontbrekende kennis. 

Gemeente Den Helder Komt bijna nooit voor 
Gemeente Dordrecht Deze kwaliteitscriteria horen door de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

zuid te worden gehanteerd, die gaan over vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. 

Gemeente Drechterland T.3.3 De regionale kwaliteitscriteria zijn zoveel mogelijk in
overeenstemming met de criteria zoals opgesteld door IPO en VNG.
Alleen aan het onderdeel 'kritieke massa' kon niet worden voldaan
door gemeenten afzonderlijk (benodigde aantal fte's om bepaalde
werkzaamheden uit te voeren). Door de samenwerking wordt hier nu
wel aan voldaan.

Gemeente Edam-
Volendam 

T.3.1: Medewerker VTH = lees beleidsmedewerker Monumenten, die
ook wordt ingeschakeld bij VTH vergunningverlening.

Gemeente Eersel Het onderdeel toetsing zoals omschreven in de Kwaliteitscriteria 2.2 
(2019) Deel B worden sinds april door de gemeente Eersel zelf 
uitgevoerd, echter soms kan advies van het regionale orgaan ODZOB 
worden gevraagd bij langlopende projecten  

Gemeente Enkhuizen Ook dit heeft grotendeels weer te maken met een gebrek aan 
ambtelijke capaciteit.  

Gemeente Enschede Aanvulling van de kennis door de regioarcheoloog. De VTH-taken 
voor archeologie zijn wenselijk maar geen prioriteit 

Gemeente 
Geertruidenberg 

De beleidsmedewerker monumentenzorg heeft voldoende kennis en 
ervaring voor de gemeentelijke omgang met archeologie, maar is 
geen archeoloog. Waar nodig wordt archeologisch advies 
ingewonnen bij de archeoloog van het provinciale steunpunt, wat al 
meer dan 10 jaar goed werkt. 

Gemeente Goeree-
Overflakkee 

De gemeente heeft enerzijds vergunningverleners in dienst, 
anderzijds is sinds oktober 2019 een archeoloog (WO opleiding) in 
dienst van de gemeente. Gewerkt wordt aan een optimalisatie van 
inhoud, afstemming en processen tussen de medewerkers van de 
verschillende afdelingen. 

Gemeente Gorinchem Gemeentelijke archeoloog wordt ingehuurd, tevens voor VTH 
adviezen. 

Gemeente Heemskerk Ik weet het antwoord op T3 en de vervolgvragen niet. Maar kan niet 
op 'weet ik niet' klikken. Dus grote kans dat het niet klopt. Collega is 
met vakantie dus kan het hem niet meer voorleggen. 

Gemeente Hellendoorn T.3.5 Komt te weinig voor om hiervoor iemand aan te stellen. Indien
nodig wordt extern advies gevraagd.

Gemeente Hellevoetsluis Ik ben hier niet mee bekend, maar wellicht mijn collega's van 
vergunningen wel.  
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Gemeente Hengelo Kennis is aanwezig bij regio archeoloog. 
Gemeente Leiden T.3.2. Cursussen Wro, Wabo e.d. wel bij de medewerkers van VTH

afdeling. T.3.4. de gemeente heeft voldoende capaciteit in huis en
huurt alleen in t.b.v. eventuele pieken in de vergunningenprocedure.

Gemeente Lingewaard ODRA hanteert de kwaliteitscriteria versie 2.2, waarbij opgemerkt 
wordt dat deze niet goed aansluit bij de praktijk. Binnen de KC is het 
uitgangspunt dat archeologie onderdeel uitmaakt van cultuurhistorie 
en monumenten. Voor gemeente Lingewaard is dit echter separaat 
geborgd via beleidsmedewerkers bodem en de regionale archeoloog.  

Gemeente Maasdriel Werkzaamheden archeologie belegd bij ODR via regioarcheoloog 
Rivierenland (geldt ook voor Buren, Culemborg en West Betuwe). 

Gemeente Maassluis Vanaf vraag T3 tm T 3.4 onbekend;  (dit geldt ook voor T 3 in 
hoeverre en of 2.2 toepassing vindt); er is geen aparte VTH 
medewerker; 

Gemeente Midden-
Delfland 

Gemeente Midden-Delfland heeft op het gebied van archeologie een 
langdurig samenwerkingsverband met gemeente Delft 

Gemeente Midden-
Drenthe 

Eerst check in hoeverre de kwaliteitscriteria geborgd zijn 

Gemeente Nissewaard Ik weet dat de gemeente bekend is met de 'Kwaliteitscrieteria. Voor 
vergunningverlening, toelicht en handhaving krachtens de Wabo'. 
Welke kwaliteitscriteria worden toegepast is niet bij mij bekend. 

Gemeente Noordwijk Erfgoed Leiden en Omstreken is wel bekend met deze 
kwaliteitscriteria. 

Gemeente Ommen Het is onbekend of de werknemers beschikken over de 
kwaliteitscriteria van de VNG 

Gemeente Ouder-Amstel De gemeente heeft een zogenaamde "knipkaart" voor het 
beoordelen van archeologische rapporten bij een archeologisch 
adviesbureau. 

Gemeente Papendrecht Ook hierbij is deze vraag voor onze gemeente niet van toepassing 
vanwege het type monumenten 

Gemeente Renkum heb veel ja ingevuld. kennis is niet bij ons beschikbaar maar naar 
verwachting wel bij onze regio-archeoloog    

Gemeente Reusel - De 
Mierden 

Reusel-De Mierden heeft samen met andere Kempengemeenten een 
gezamenlijke dienst voor Vergunning, Toezicht en Handhaving. 

Gemeente Rheden Wij hebben gezamenlijk een regioarcheoloog. Deze is van veel zaken 
op de hoogte maar was met vakantie in de periode dat de vragenlijst 
moest worden ingevuld. T3: dat weet ik niet; de archeoloog is niet 
bereikbaar nu. 

Gemeente Ridderkerk De gemeente Ridderkerk werkt samen met de gemeenten 
Albrandswaard en Barendrecht in de g.r. BAR-organisatie. De 
gemeente heeft, specifiek voor de archeologische monumentenzorg, 
een lichte gemeenschappelijke regeling met Archeologie 
Rotterdam/BOOR. 

Gemeente Schagen Ik zou dit moeten navragen bij VTH of dit het geval is. 
Gemeente Sint Anthonis Per 1 januari 2022 vindt er een herindeling plaats tussen Sint 

Anthonis, Boxmeer, Cuijk en Mill en Sint Hubert. Met die gemeenten 
wordt komend jaar de samenwerking op dit soort onderdelen al 
meer opgezocht 

Gemeente Sittard-Geleen we zullen eerst kennis  nemen van het stuk en vervolgens zo nodig 
actie ondernemen 

Gemeente Sluis Ik ben een externe voor het aspect archeologie en niet op de hoogte 
van het gebruik van overige kwaliteitscriteria dan de KNA. Ik ga er 
vanuit dat de kennis hiervan intern zeker het geval is." 

Gemeente Stadskanaal via de ODG 
Gemeente Steenbergen We werken hierin al samen met Bergen op Zoom. 
Gemeente Súdwest- De gemeente heeft een assesment gedaan om te bepalen in 
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Fryslân hoeverre de medewerkers 2.1 proof zijn. Nu met de kwaliteitscriteria 
2.2 zal deze analyse opnieuw worden bekeken en wordt een 
verbeteringsplan opgesteld om in de toekomst 2.2. proof te zijn. 

Gemeente Terneuzen onze keuzes worden niet zichtbaar in het scherm. Hierdoor zien we 
niet wat we hebben ingevuld en of dat dan bevestigd is. 

Gemeente Twenterand we hebben een aantal gebieden met hogere verwachtingswaarden, 
hier wordt extra aandacht besteedt bij vergunning verlening.   

Gemeente Valkenswaard Archeologische deskundigheid wordt ingehuurd via de Regionale 
Omgevingsdienst 

Gemeente Velsen Beleidsmedewerker archeologie is op moment van invullen met 
vakantie, hierdoor niet mogelijk alle vragen te beantwoorden. 

Gemeente 
Vijfheerenlanden 

T.3.2: uitbesteed aan Regionale Uitvoeringsdienst (ODRU)

Gemeente Waalre T.3.4 via een omgevingsdienst, kno archeoloog
Gemeente Waddinxveen De medewerkers VTH-archeologie van de omgevingsdienst staan 

geregistreerd in het Actorregister Archeologie.  
Gemeente Wageningen Bij archeoloog is het wel bekend. Gemeente is wat betreft 

vergunningverlening onderdeel van Omgevingsdienst De Vallei, 
mogelijk is daar wel het e.e.a. bekend. 

Gemeente Weesp T3.4: via gemeente Amsterdam 
Gemeente West Betuwe De gemeente heeft werkzaamheden voor archeologie uitbesteed aan 

de Omgevingsdienst Rivierenland. Zij werken volgens de 
kwaliteitscriteria. 

Gemeente Wijk bij 
Duurstede 

de gemeente heeft een senior KNA archeoloog in dienst genomen 
voor 18 uur in de week 

Gemeente Winterswijk  Qua medewerkers wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria 2.2 (de 
regionaal archeoloog meegerekend). Er wordt niet voldaan aan de 
gestelde eisen aan de organisatie, omdat  er geen sprake is van 
twee medewerkers die voldoen aan alle gestelde criteria. Een deel 
van de deskundigheid is intern en een deel  is extern  aanwezig is. 
De betrokken personen voldoen samen aan de criteria, maar kunnen 
elkaar niet vervangen. Bij een evt. noodzakelijke vervanging 
ontstaan problemen. 

Gemeente Woerden T.3.1. /T.3.4: de medewerker archeologie die via de
Omgevingsdienst wordt ingehuurd heeft Senior KNA archeoloog en
Senior KNA prospector als actorstatus.

Gemeente Zuidplas De ODMH zal dit vast weten, archeologie taken zijn bij hen 
ondergebracht 

http://www.inspectie-oe.nl/
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Een overheid die verantwoording kan afleggen. Erfgoed beschikbaar voor iedereen. Nu en in de 


toekomst. Dat is onze missie. 


 


Wij zien toe op de toegankelijkheid van overheidsinformatie en op de zorgvuldige omgang met 


erfgoed. Wij kijken hoe de regels in de praktijk werken. 
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