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Aanleiding 
• In de Erfgoedbalans 2017 is geconstateerd dat het vraagstuk van 

natuurlijke erosie onder water om aandacht vraagt. Er gaat waardevol 
erfgoed verloren doordat het verstoorder betaalt principe hier niet 
toepasbaar is. 

• De kustprovincies hebben in een brief gevraagd om een programmatische 
aanpak van het rijk van dit vraagstuk en een gesprek hierover met DGCM 
(zie bijlage). 

• In hun brief vragen de provincies, evenals eerder de Landelijke 
Werkgroep Archeologie Onder Water van de AWN - Vereniging van 
Vrijwilligers in de Archeologie (LWAOW/AWN) en de Stichting Maritiem 
Onderzoek Nederland (STIMON), ook aandacht voor beperkende aspecten 
van de regelgeving ten aanzien van de amateurduikers (AMvB archeologie 
en Arbo-regels). De Tweede Kamer heeft verzocht om een afschrift van 
het antwoord aan LWAOW/AWN en STIMON. 

In deze nota treft u een voorstel voor de omgang met deze onderwerpen. 

Gevraagd besluit: uw akkoord op de in deze nota benoemde acties. 

Samenvatting 
• De problematiek ten aanzien van natuurlijke erosie is door u erkend. Het 

is niet zo dat er nu niets gebeurt, maar er zou inderdaad meer moeten. 
Amateurduikers zouden daar een bijdrage aan kunnen leveren. Op dit 
moment is echter niet voorzien in een verantwoordelijkheidstoedeling 
tussen de overheden en ontbreekt een procedureel afwegingskader. 

• De definitieve oplossing voor het vraagstuk (inclusief de eventuele 
financiering) moet gevonden worden binnen het traject Erfgoed telt. 

• Er zal op korte termijn een uitzondering op de certificeringsplicht voor 
archeologisch onderzoek warden ontvvikkeld ten behoeve van 
amateurduikers, parallel aan de reeds bestaande uitzondering voor 
amateurverenigingen op land. Tot die tijd zal er niet worden gehandhaafd 
op het niet bezitten van een certificaat door deze groep, mits zij de 
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overige wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld ten aanzien van het melden 
van vondsten) naleven. 

• Samen met SZW zal worden verkend wat de mogelijkheden zijn voor 
versoepeling van de arbo-regels. 

• Bovenstaande is op 23 juni besproken in gesprek tussen (wnd.) DGCM en 
de gedeputeerde Noord-Holland (Jack van der Hoek, D66), Afgesproken is 
dat er een gezamenlijke werkgroep gestart wordt die eind 2017 met een 
concreet voorstel voor samenwerking komt. 

• Beantwoorden van brief LWAOW/AWN en STIMON langs dezelfde lijn en 
hen uitnodigen voor een gesprek over de uitzondering en arbo-regels. 

Datum 
15 mei 2017 

Toelichting 
Natuurliike erosie onder water 
De belangrijkste constatering ten aanzien van natuurlijke erosie onder water is 
dat de bestaande regelgeving en afspraken niet voorzien in een 
verantwoordelijkheidstoedeling. De vraag welke conclusies daaruit getrokken 
moeten worden, of daar bijvoorbeeld aanpassing van wet- en regelgeving voor 
nodig is of dat andersoortige (meer program matische) afspraken gewenst zijn, 
dient door rijk, gemeenten en provincies gezamenlijk te worden beantwoord. 

Een tweede kwestie is dat er altijd een afweging gemaakt moet worden om wel of 
niet in te grijpen. Er zal irnmers altijd sprake zijn van beperkte capaciteit en 
middelen. Voor het maken van een inhoudelijke afweging zijn voldoende 
instrumenten voorhanden, Dit verloopt immers vergelijkbaar met een 
waardestelling in het kader van een verstorende activiteit op land. Een 
procedureel afwegingskader dat ook kijkt naar het aanwezige draagvlak, de 
betrokkenheid van partijen en eventuele andere aspecten ontbreekt echter nog. 
Hierbij gaat het ook om een kosten-baten analyse. Goed uitgelegd moet kunnen 
worden waarom het ene wrak wel en het andere niet wordt opgegraven of juist 
wordt vrijgegeven. 

In een gesprek op 23 juni tussen (wnd.) DGCM en de gedeputeerde van Noord-
Holland (Jack van der Hoek, D66), die optreedt als woordvoerder van de vijf 
kustprovincies, is afgesproken dat er een gezamenlijke werkgroep gestart wordt 
die bovenstaande nader zal uitwerken en eind 2017 met een concreet voorstel 
komt. Hierbij zullen ook andere partijen, zoals de amateurkoepels en 
Rijkswaterstaat worden betrokken. 

Uitzondering op certificaat 
Er is een brede behoefte om de mogelijkheden voor amateurduikers om onder 
bepaalde voorwaarden zelf onderzoek te verrichten, nader te regelen. Op het land 
is bij inwerkingtreding van de Erfgoedwet voor amateur archeologen en detectie 
amateurs een uitzondering gecreeerd op de plicht een certificaat te bezitten. 
Voor amateurduikers is dit toen niet gedaan, omdat nog niet voldoende duidelijk 
was wat de voorwaarden hiervoor zouden moeten zijn. Op basis van de 
ervaringen in reeds uitgevoerde pilots random Texel en op de Noordzee is hierin 
inmiddels meer inzicht verkregen. 

Bij een uitzondering zou zoveel mogelijk de parallel gezocht moeten worden met 
de uitzonderingsbepaling die voor amateurverenigingen op land bestaat. De 
uitzondering zou er als volgt uit kunnen zien: 

• De ontheffing geldt voor verenigingen, niet individuen, die het behouden 
en beoefenen van archeologie als statutair doel hebben. 

• De ontheffing wordt op basis van een aanvraag verleend door de RCE. 
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• De uitzondering heeft alleen betrekking op het ter identificatie van de 
bodem meenemen van voorwerpen of het meenemen van voorwerpen 
die acuut bedreigd warden. Deze voorwerpen moeten warden 
overgedragen aan het betreffende depot. 

• De uitzondering heeft geen betrekking op (voorbeschermde) 
rijksmonumenten, provinciale monumenten of gemeentelijke 
monumenten, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. 

• Voorwaarde voor wat betreft de Noordzee is dat het vaarplan vooraf is 
gemeld aan de Kustwacht. 

• Een volledige opgraving door amateurduikers mag alleen plaatsvinden op 
die locaties waar een negatief selectiebesluit over genomen is door het 
bevoegde gezag. 

• Het rapporteren, documenteren en conserveren van vondsten (art. 5.4.1 
Erfgoedwet) is verplicht. 

• Uiteraard moeten alle reguliere voorschriften die betrekking hebben op 
de gang van zaken op en ander,  water, bijvoorbeeld m.b.t. het duiken in 
vaargeulen, warden nageleefd. 

Een urgent aandachtspunt is dat de pilots die nu !open random Texel, op de 
Noordzee en in Zeeland eindigen per 1 juli 2017. Na die datum beschikt de RCE 
door de overgang naar het certificeringsstelsel niet meer over een 
opgravingsvergunning die als kapstok kan dienen. Bij de deelnemers aan de pilots 
zal grate teleurstelling ontstaan als zij na 1 juli ondanks de succesvolle 
ervaringen geen voorwerpen ter identificatie meer mogen meenemen van de 
zeebodem. 

WJZ geeft aan dat de enige mogelijkheid am na 1 juli 2017, vooruitlopend op 
nieuwe regelgeving, de pilot-praktijk voort te zetten is um tot die tijd niet te 
handhaven op het niet bezitten van een certificaat door amateur-duikers, mits zij 
de overige wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld ten aanzien van het melden van 
vondsten) wel naleven. Op deze voorschriften wordt dan uiteraard wel 
gehandhaafd. Afspraken met de amateurkoepels LWAOW/AWN en STIMON am 
alvast te werken in de geest van de bovenbeschreven uitzonderingsbepaling 
kunnen hieraan ondersteunend functioneren. 

Aandachtspunten bij het realiseren van de uitzondering zijn verder 
• Dat deze moet passen binnen het Unesco 2001 Onderwaterverdrag. 
• Dat de amateurkoepels goed moeten warden betrokken. 
• Dat er afspraken moeten warden gemaakt met Kustwacht en EGI. Daarbij 

is het mogelijk dat de Kustwacht oak om middelen vraagt. 
• Dat het actiever betrekken van amateurduikers bij het maritiem erfgoed 

ook gevolgen heeft voor de organisatie van het werk bij de RCE. Dit blijkt 
ook uit de aanbevelingen van de evaluatie van de pilot rondom Texel. 

NB1 Voor het wijzigen van de AMvB archeologie moet een startnota warden 
opgesteld en gelden de gebruikelijke termijnen. 

NB2 Bovenstaande uitzonderingsconstructie gaat uit van de goede wil van 
amateurduikers en van de overheid. Gegeven is echter dat er ook amateurduikers 
zijn die geregeld de wet overtreden. Oak aan handhaving en sanctionering moet 
dus goede aandacht warden besteed. 

Acties 
• Bespreken van bovenstaande uitzonderingsconstructie met: 

o LWAOW/AWN en STIMON 
O gemeenten en provincies 

Datum 
15 met 2017 
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0 I&M/Kustwacht 
• Opstellen startnota voor aanpassing AMvB Archeologie 

Arbo-regels 
Bestaande normen ten aanzien van professionele duikers maken het voor 
professionele onderwaterarcheologen zeer lastig om samen met amateurduikers 
onder water onderzoek te doen. Dit terwiji hier grote behoefte aan bestaat. Ook is 
er een knelpunt met betrekking tot onderwater archeologen in opleiding. 
Pogingen om samen met SZW tot een oplossing te komen zijn tot nog toe op niets 
uitgelopen. Dit heeft mede te maken met de opstelling van de grote offshore 
bedrijven die - met het oog op het voorkomen van dodelijke ongetukken - 
hechten aan strenge regels. 

Actie 
• Naar aanleiding van de brief van de kustprovincies zal een nieuwe poging 

worden gedaan richting SZW, zo nodig op hoog ambtelijke niveau. 

Datum 
15 mei 2017 
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wnd. voorzitter) 

Verslag interdepartementale wrakkencommissie 12/6/17 
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Aanwezig: 
OCw -10.2.e 
oCw -  10.2.e 
BZ -  10.2.e 
DEF -   1.2.e 
BZK - 	2.e 
BZK -  .2.e 

Afwezig( met kennisgeving): 

1. Opening 
Vanwege de vele wisselingen van personen wordt een voorstelronde gedaan. Agenda wordt 
voorgelegd, punt 2 en 3 worden omgedraaid. 

2. Verslag 1/9/16 

Op wat aanpassingen na, zie beneden, geaccepteerd. Naar aanleiding van het verslag: 
• Bruikleen voor de objecten uit het scheepswrak de Amsterdam, zoals beschreven op pag. 1 van 

het verslag, moet nog worden geregeld door de RCE. Gevraagd zal worden aan Batavialand, 
wanneer zij uiteindelijk is aangewezen door de minister als maritiem depot, om deze casus op 
zich te nemen. Dat zal dus nu nog niet gebeuren. Het zal worden gemeld wanneer dit weer 
opportuun is. 

• 10.2.e 	zal de Vestigingsplaats (land) van Arqueonautas opzoeken en doorsturen aan 
10.2.e 	van BZ om te onderzoeken of uiteindelijk een goede doelenstichting door 
Arqueonautas is aangevraagd en gehonoreerd en of deze nog actief is in Nederland. 

3. Doel en rolverdeling wrakkencommissie 

De wrakkencommissie is opgericht naar aanleiding van de commerciele berging van de Rooswijk in 
2004 en 2005 en de wrijving die destijds bij de verschillende departementen was ontstaan over de 
slechte afstemming rondom deze casus, maar ook over het beheer van scheepswrakken in het 
algemeen. Een beslisboom is toen opgesteld en de belanghebbende ministeries hebben zitting 
genonnen in de Wrakkencommissie die voor betere afstemming moest zorgen tussen beheer van 
cultureel erfgoed, diplomatie tussen Nederland en andere soevereine staten, eigendomsclaim van 
wrakken VOC, WIC, Admiraliteit en oorlogswrakken. In de commissie hebben nu zitting: OCW, 
BuZa, Defensie en Binnenlandse zaken. 
De oorspronkelijke afspraak was dat BZ de vergaderingen coordineert. Vanwege capaciteitsgebrek 
bij BZ heeft OCW in het afgelopen jaar de coordinerende rol overgenomen. Geconstateerd wordt 
dat het meeste werk en het eerste aanspreekpunt in de praktijk bij OCW ligt. Op verzoek van BZ 
en met instemming van Defensie en Binnenlandse Zaken wordt besloten de coordinerende rol vast 
bij OCW te beleggen. 
De inbreng van BZ blijft het contact met de posten en kennis over de internationale juridische 
kaders, Binnenlandse zaken is betrokken vanwege haar coordinerende rol in eigendomsissues 
overheid, Defensie vanwege de oorlogsschepen, oorlogsslachtoffers, kennis over de militaire 
geschiedenis en haar marine inzet en hydrografische dienst. OCW doet het feitelijke beheer van de 
Nederlandse Scheepswrakken in het buitenland via haar Maritiem Programma Buitenland. 

4. Stand van zaken Javazee 
Er volgt eerst een inhoudelijke introductie voor de nieuwe leden. Zie ook https://www.maritime- 
heritage.com/content/first-results-dutch-indonesian-investigation-java-sea-released   
De samenwerking en het onderzoek tussen Nederland en Indonesia is opgedeeld in 3 sporen. Spoor 
1 is afgerond en een rapport is beschikbaar via bovenstaande link. 
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Het tweede spoor gaat over de zoektocht naar wat er nu echt gebeurd is. Dit zal nu worden 
uitgevoerd. Hiervoor ligt de vraag voor een technisch expert (bergingen) + inhoudelijk expert 
(a rcheolog ie). 

5. Onderzeeers Maleisie 

Er liggen 4 onderzeeers uit de 2de  wereldoorlog in Maleisische wateren. Ook deze worden bedreigd 
door illegale berging. Twee stichtingen: KDF en stichting nabestaanden onderzeeboten 40-45 
bekommeren zich erom en vragen om inspecties van de wrakken.. BZ zorgt voor opening voor 
gesprek tussen Nederland en Maleisie. Hierbij wordt niet meer teruggekeken op 2014 toen laatste 
het laatste contact was i.v.m. een van de vier onderzeeers, de K16. De RCE neemt vervolgens met 
ambtsgenoten in Maleisie contact op om een overheid-naar-overheid afspraak over onderzoek en 
beheer van de wrakken te gaan doen. Hierbij zullen ook de stichtingen betrokken worden. 

6. Opgraving Rooswijk 

Vanaf 1 juli tot 1 oktober zal een opgraving worden uitgevoerd. Op 15 juni moet de overdracht 
geregeld zijn tussen Cowan en 	 van het bergingscontract en nog niet verdeelde 
vondsten uit 2004-2005. Hier is ook BZK bij betrokken. Of dit gaat lukken is de vraag. Er is nog 
wat papierwerk te verrichten. Het contract moet voor 1 juli ontbonden zijn. 
De opgraving van de Rooswijk is te volgen o.a. via #Rooswijk1740 en www.maritime-heritage.com   

7. Docking the Amsterdam 
Een afspraak wordt gepland tussen de initiatiefnemers van het 'Docking the Amsterdam' project 
(w/o Deloitte, stadarcheoloog van Amsterdam 	 en 	 van het 
Rijksmuseum) en OCW om het project voor een tweede keer te bespreken. Het standpunt van 
OCW is dat zij in principe niet tegen het project is maar dat er nog teveel onzekerheden zijn. . 
OCW ziet het op dit moment vooral als haar taak om het proces te bewaken en zich onafhankelijk 
op te stellen. Er worden dan ook op dit moment geen toezeggingen gedaan. 

8. Diverse internationale actualiteiten 

• Trinidad en Tobago: er is geen nieuws. Wel doet BZ een rondje bij de posten om te zien of er 
nog activiteiten zijn. Sowieso wordt geopperd de lijnen tussen de verschillende departementen 
kort te houden. 

• Cuba: er wordt een MoU met Cuba afgesloten, mede op initiatief van minister Bussemaker. Er 
liggen 21 Nederlandse schepen in Cubaanse wateren. Zie ook: https://www.maritime-
heritage.com/search?search  api multi fulltext=cuba&=Search  

• Huis te Warmelo: Scheepswrak in Finse wateren van een 18de  eeuws Admiraliteitsschip uit 
Medemblik. Er wordt waarschijnlijk in Augustus een duikonderzoek gedaan om het hele schip in 
3D op te nemen. Daarna zal de Finse overheid vermoedelijk het wrak aanwijzen als beschermd 
monument. Zie ook http://historiek.net/medemblik-wrak-achttiende-eeuw-gevonden/57728/   

9. Wvttk 

Nieuwe datum wordt geprikt voor ergens in oktober 

10. Sluiting 
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Goedgekeurd verslag interdepartementale wrakkencommissie 
1/9/16 

Aanwezigen 
OCW - 	 (wnd. voorzitter) 
OCW - 
BZ - 
DEF - 

Afwezigen 
BZK - 
BZ - 
OCW - 

1. Opening en Mededelingen 

2, De Amsterdam 
Betreft vraag van de Receiver of Wreck over een kleine collectie vondsten van het VOC 
schip de Amsterdam die in 2006 aan het museum door de ROW in bewaring zijn gegeven. 

Er zijn vier opties: 
1. Niets doen 
2. Vondsten terugvragen 
3. Vondsten via langdurige bruikleen bij museum la ten 
4. Vondsten aan museum schenken 

Ad1) Onwenselijk, museum blijft in onzekerheid , wat o.a. betekent dat men moeite zal 
hebben met investeringen in museum of collectie (restauratie bijvoorbeeld) Ook 
Nederlandse eigendomspositie verzwakt op deze manier. 
Ad 2) Er is op dit moment geen directe belangstelling van Nederlandse musea. De collectie 
bevindt zich nu op een plek dichtbij de oorspronkelijke locatie en voor zover bekend wordt 
er goed voor gezorgd. 
Ad 3) Schept precedent voor toekomstige vondsten uit het wrak. We willen de mogelijkheid 
openlaten om daar eigendomsrechten op te laten gelden (en via die weg grip op eventuele 
toekomstige bergingsprojecten te houden). Door vervreemdingsartikel in Erfgoedwet is 
schenken van de vondsten waarschijnlijk ook een ingewikkelde procedure. 
Ad 4) Een langdurig bruikleen geeft genoeg zekerheid aan museum en Nederland houdt 
eigensdomspositie. Daarbij ook een bepaling dat toekomstige bruikleen verzoeken uit 
Nederland welwillend zullen worden beoordeeld o.i.d. OCW gaat concept voor 
overeenkomst opstellen. Deze wordt met commissie afgestemd. 

RCE zal optie 3) om de vondsten in bruikleen aan het museum te geven uitwerken en de 
concept-bruikleenovereenkomst aan de commissie voorleggen. 

Er is sprake van hernieuwde belangstelling om het schip te bergen. Als hierover meer te 
melden valt komt dit terug op de agenda van de Scheepswrakkencommissie. 

3. Slag om de .7avazee: 
Er is sprake van diverse initiatieven om iets aan de herdenking van deze slag te doen. 

Defensie meldt dat er met het oog op de herdenking in november een duikexpeditie 
gepland staat om de stand van zaken rond de wrakken in kaart te brengen, ondersteund 
door maar niet geleid door CZSK en betaald vanuit de stichting Karel Doorman Fonds. Ook 
de RCE wil ondersteunen maar er zal toestemming worden gevraagd aan de Indonesische 
overheid. Een reservist-deskundige van Defensie gaat mee met deze expeditie. De 
communicatie loopt via CZSK. Van belang om daarin - op gepaste wijze - de status van de 
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wrakken als oorlogsgraf en als eigendom van Nederland in herinnering te brengen om 
anderen te ontmoedigen de wrakken te beschadigen. 

Ook ambassade is betrokken en Indonesia is aangeschreven via ministerie van Cultuur en 
Defensie. Over een vervolg wordt reeds door RCE nagedacht: een gezamenlijk beheersplan 
voor wrakken op de Javazee. Ook Australiers (Perth) en Amerikanen (Houston) doen 
onderzoek in Indonesia en we willen samen met Indonesia deze onderzoeken samenvoegen 
en een beheersplan maken voor de toekomst: archeologische waarde, herinneringswaarde, 
risico's als uxo en olievervuiling, mogelijkheden openstellen voor duikers, etc. De actie in 
november zou de voorloper van dit grotere project moeten zijn. 

BZ vraagt of de instemming/ondersteuning van CZSK t.a. v. de duikexpeditie schriftelijk is 
vastgelegd? Zo ja, dan ontvangt BZ graag een afschrift. Het is van belang om anderen 
ervan te weerhouden op eigen houtje expedities te houden op deze oor/ogsgraven. 

Nagekomen reactie van CZSK per mail van 19/9/16: "Instemming CZSK is niet expliciet 
vastgelegd. Wel heeft CZSK een brief gestuurd aan zijn IDN counterpart waarin hij steun 
voor deze expeditie uitspreekt." 

OCW vult aan dat te verwachten valt dat er vanwege het 75 jarig jubileum van de Slag in 
de Javazee veel belangstelling zal zijn en vraagt hoe de herdenking in 2017 zal worden 
vormgegeven. 

Nagekomen reactie van CZSK per mail van 19/9/16: "De herdenking zal in eerste instantie 
plaatsvinden in de Kloosterkerk in Den Haag op 27/2. Het voornemen is voor CZSK om 
aansluitend naar Indonesia te vliegen en daar een krans te leggen op het ereve/d in 
Sulawesi. Over dit plan is overleg met de ambassade in Jakarta, maar is nog niet besloten." 

BZ geeft aan dat de herdenking een goed moment is om de landen in de regio, maar ook 
betrokken landen (Australia, VS, VK) en belangstellende landen (Duitsland, Japan) te 
binden aan gezamenlijke bescherming van oorlogsgraven ter zee. Ook kunnen we verder 
kijken of met andere landen kan worden samengewerkt om bestaande monitor- en 
handhavingstaken in de regio te combineren met het toezicht op de wraklocaties (zoals de 
Kustwacht Nederland in hun reguliere taakuitvoering bekende locaties "meeneemt" in de 
vaarroutes/vaarplannen). 

4. Indonesik VOC schepen voor de kust van Sulawesi 
De ambassade in Jakarta is benaderd door Arqueonautas, bij OCW bekend als een partij die 
commerciele bergingsactiviteiten verricht. zu hebben voor begin juni een gesprek 
aangevraagd met de ambassade. Al naar gelang de uitkomsten is er wel/geen 
besluitvorming door de wrakkencommissie nodig. Hierin speelt ook mee dat Arqueonautas 
zich ook deels in Nederland gevestigd heeft met een goede doelen stichting. Vanwege 
belastingaftrek. BZ zoekt uit of dit gesprek heeft plaatsgevonden. DJZ Defensie zal deze 
vraag ook bij de Defensie Attaché te Jakarta uitzetten. 

5. UNESCO 2001 
OCW schetst de stand van zaken en het vervolgtraject. De voor implementatie 
noodzakelijke stappen worden op dit moment geinventariseerd. Inschatting van BZ is dat 
een uitvoeringswetgeving nodig zal zijn. Die zal tot stand moeten komen om ratificatie 
mogelijk te maken (ratificatie als nationale wet- en regelgeving nog niet op orde is, stuit op 
volkenrechtelijke bezwaren). 

6. Stand van zaken diverse casussen: 
• Huis te Warmelo (Nederlands scheepswrak in Finse wateren) 

Op basis van archiefonderzoek en eerste beelden, lijkt dit een Admiraliteitsschip te zijn. 
Nader onderzoek volgt 

• Rooswijk (Verenigd Koninknjk) 
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Van 5 tot 15 september zal samen met Historic England, Wessex en duikers team 
Cowan op het schip gedoken worden. Ook worden afspraken met Cowan gemaakt over 
teruggave contract. Die kan toch ook niet meer worden in gezet. De duikactie is gericht 
op onderzoek naar aantasting locatie en de noodzaak tot een archeologische opgraving 
in 2017/18. 

• Melkmeid (IJsland) 
Er is op dit schip onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de universiteit van 
Reijkjavik. 

• Utrecht (Brazilie) 
Onderzoeksrapportage is gereed. 

• HMS KXVI 
Op dit moment geen nieuwe informatie/ontwikkelingen. 

• Trinidad en Tobago 
De lokale regering heeft plannen om de haven uit te baggeren, wat alle daar aanwezige 
wrakken in gevaar brengt. BZ laat de Ambassade navragen wat de stand van zaken is. 
Daarna '<liken of in samenwerking met andere belanghebbende landen actie kan 
worden genomen om tenminste een (bredere) "window of opportunity" te krijgen om 
de wrakken te onderzoeken/bergen/enz. voordat de werkzaamheden beginnen. RCE wil 
een dergelijk onderzoek wel steunen maar dan moet er een goed projectplan liggen, 
met een duidelijke rol voor zowel Nederland als Trinidad en Tobago. 

• Nederlandse scheepswrakken in Amerikaanse wateren 
Via de universiteit Leiden is een aantal wrakken uitgewerkt en zijn gegevens aan 
NOAA gegeven. Zij zullen dat gebruiken om hun database op orde te brengen 

• VanBosse wrak in Okinawa Japan 
Eind augustus is op dit wrak onderzoek gedaan en een training gegeven. Er is een 
aantal delen gevonden. Moet nog worden onderzocht. Het gaat om een privaat schip. 
De Japanners doen verder onderzoek op de site. Tarama, het eiland wil veel meer doen 
met het wrak, ook om toeristen te trekken. Nederland: historisch onderzoek in 
archieven Nederland en Duitsland (waar schip oorspronkelijk gebruikt was). Belangrijke 
periode in geschiedenis (1857). 

• Fregat Brielle (1791), Cornwall 
Op dit moment geen nieuwe informatie/ontwikkelingen. 

7. Wvtk 
• Defensie meldt de instemming onder voorwaarden van CLSK om in Australia resten van 

oude Nederlandse militaire vliegtuigen te bergen voor museale doeleinden. 
• Defensie meldt de vraag van Kabinet CZSK of een beleidsdocument wenselijk of 

noodzakelijk zou kunnen zijn voor de omgang met artefacten bij CZSK, de 
traditiecommissie, enz. Door OCW/RCE wordt belangstelling getoond voor deze vraag 
en bereidheid om CZSK te helpen hierover na te denken. Advies om CZSK rechtstreeks 
in contact te laten treden met de RCE 	 of 	 ). 

8. Sluiting 

Actiepuntenlijst 
Onderwerp 	 Wie 	 St. v.z. 
Amsterdam: RCE zal optie 3) om de OCW 
vondsten in bruikleen aan het 
museum te geven uitwerken en de 
concept-bruikleenovereenkomst aan 
de commissie voorleggen.  
BZ zoekt uit of het gesprek met 

	
BZ en Defensie 

Arquenautas in IND heeft 
plaatsgevonden. DJZ Defensie zal 
deze vraag ook bij de Defensie 
Attaché te Jakarta uitzetten. 
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15.00 tot 16.30 bij OCW (zaal 07.132). 

Agenda  
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Verslag 
4. Planning overleggen 
5. Samenwerking met VK 
6. MoU met Australie 
7. MoU Cuba 
8. Huis to Warmelo 
9. Rooswijk 
10. Docking the Amsterdam 
11. Maleisie 
12. Stand van zaken Indonesia (zowel Javazee als VOC) 
13. Stand van zaken Unesco 2001 
14. Wvttk 
15. Sluiting 

4 



Overleg Scheepswrakkencommissie 
d.d. 9 april 2018 
Locatie: Ministerie OCW, Rijnstraat 50, Den Haag, zaal 04.132 
Aanwezig: 	 (mede-verslaglegging), 

(voorzitter), 
Afwezig met kennisgeving: 

6 

mede-verslaglegging)11111 

1. Opening 
2. Mededelingen 
Naar aanleiding van de voorgaande vergadering in Den Helder moet ook het onderwerp van de 
laatste nog vermiste Nederlandse onderzeeer, de 013, worden meegenomen in ons overleg. Wordt 
toegevoegd. 
De eerste brief met toezegging naar aanleiding van het AO waarin de Javazee werd besproken is 
verstuurd. 
3. Verslag 
Tot nu toe werd er geen schriftelijke verslaglegging gedaan. Dit is een Bemis en moet vanaf nu 
beter worden 	 zal op zoek gaan naar een notulist. Voor nu werpt 	zich op. Hij 
wordt daarbij geholpen door 
4. Toezegging Tweede Kamer uit AO Javazee 
Belofte is om voor de zomer een brief over track 3 Javazee naar de kamer te sturen en om een 
herijking van het interdepartementaal beleidskader scheepswrakken te doen. 
a. Proces en inhoud track 3 (zie hieronder voor een eerste aanzet). 
Voorlopig zijn er twee overleggen in het Haagse voor scheepswrakken. De eerste is die van de hier 
aanwezige Scheepswrakkencommissie en tevens is er tot de zomer ook het overleg op 
dinsdagmiddag specifiek voor de Javazee en de daaruit voortvloeiende issues in relatie met 
Indonesia. 
Er is een MoU met Indonesia. Deze is door minister Bussemaker ondertekend. Deze moet worden 
uitgewerkt. Dat zal in Track 3 worden uitgewerkt. Dit wordt eerst op afstand afgestemd en 
vervolgens is de bedoeling om dit tijdens een nieuwe bijeenkomst in Indonesia te bekrachtigen. 
Er wordt nu een notitie opgesteld binnen OCW met voorstellen voor afspraken met Indonesia. 
Volgende week eerste versie af. Bespreking: volgende week schriftelijke ronde, en in Javazee 
overleg. Gezamenlijke inzet, en dan kan ambassade in Indonesia contacten leggen. In deze fase 
ligt de co6rdinatie daarvan bij 	 van de ambassade in Jakarta. Uiteindelijk moet dit 
leiden tot nieuwe expertmeeting. We willen van Indonesia weten hoe zij erin staan voordat de brief 
naar de kamer gaat. 
Indonesia is beetje op de hoogte van wat we willen, op iets lager niveau ook. Dit gaat ook over 
vergunningen, contracten en wederkerigheid. We staan formeel nog op zelfde plek als eind 2017. 
De laatste tijd heeft de issue van de menselijke resten de overhand gehad in het dossier. Er wordt 
alleen onderlangs gesproken over praktische oplossingen. Dat zorgt er hopelijk voor dat een 
samenwerking snel op touw wordt gezet wanneer de officiele kanalen doorlopen zijn. 

In de beantwoording op de Kamervragen over de wrakkenroof op de Noordzee wordt een brief aan 
duikend Nederland aangekondigd. Hierin zullen de spelregels met betrekking tot het duiken op 
wrakken nog eens uitgelegd en ook wat een overtreding daarvan betekent. De overtreding op 
oorlogswrakken heeft ook een effect op dossiers zoals de Javazee en Maleisie. Er is nu al een 
eerste conceptbrief, maar die wordt nog aangescherpt alvorens deze ook langs de 
Wrakkencommissie te sturen. Einde van deze week zal dat waarschijnlijk zijn. 

b. Herijking: zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en- 
diensten/s/scheepswrakken-voc 
Biedt dit beleidskader (nog altijd de) haakjes voor ons voor bescherming scheepswrakken in den 
vreemde? Er is in ieder geval een update nodig. Het gaat bijna uitsluitend om het archeologische 
belang van scheepswrakken, maar niet over andere waarden zoals Belevingswaarde, 
herinneringswaarde en herdenkingswaarde. Over nabestaanden wordt niet gesproken, wel over 
eigendom. Hij is eigenlijk gericht op VOC schepen maar zal expliciet moeten gelden voor alle 
schepen van Nederlands eigendom in den vreemde. Hier moet in het beleidskader meer aandacht 
aan besteedt worden. Het gaat om erfgoed: datgene wat we als samenleving willen bewaren en 



onderzoeken. Dan gaat het dus niet alleen om archeologische waarde. Het belang voor de 
samenleving staat centraal. Actualiseren en anders formuieren: oorlogsgraven moeten erin, WIC, 
admiraliteitschepen en gemeenschappelijk erfgoed. Tevens moeten de nabestaanden in de 
besiisboom worden opgenomen. Ook is het misschien goed om ook de viiegtuigwrakken in den 
vreemde mee te nemen. Hierover moet nog worden gesproken omdat voor BZK er een verschil is 
tussen vliegtuig en scheepswrakken. De eerste zijn mobiel, de tweede niet. Beiden hebben dan ook 
een ander regime. Als laatste ligt de vraag of we de titel Scheepswrakken in den Vreemde niet 
moeten aanpassen. 

Een geactualiseerd beleidspian en beslisboom kunnen samen met brief naar de kamer. Het 
beieidskader moet nu niet door 3 maar zelfs door vier ministeries worden getekend: OCW, BuZa, 
DEF, BZK. Een voorstel met aanpassingen zal door OCW worden gemaakt en ter commentaar 
worden rondgestuurd. 

Elementen track 3 Javazee, relatie NL met IND 
Proces  

• Gezamenlijke traject van Buza, Defensie en OCW, waarbij OCW het voortouw heeft en er 
ook afstemming met BZK piaats vindt. 

• Tot de zomer blijft, naast de commissie scheepswrakken ook het bestaande overleg over 
de Javazee in stand 

• Contact in IND in aanlooptraject loopt via cultureel attaché, 	 , in 
samenspraak met OCW en politieke afdeling ambassade. 

• Nog te bepalen met wie er aan IND zijde afspraken worden gemaakt (Cuituur, Maritime 
and Fisheries en of Kemlu) 

• Er zal waarschijnlijk een nieuwe expertmeeting plaatsvinden, bij voorkeur te combineren 
met veldwerk 

• Ook de vorm van de afspraken is nog nader te bepalen: letter of intent/agreement; in ieder 
geval is het een uitwerking van de MoU die vorig jaar over cultuur is gesioten 

• Nog uit te zoeken: wat doen andere landen op dit moment (Australie, GB) 

Inhoud: 
• Gaat over voile breedte van maritiem erfgoed (dus ook VOC). Sluit daarmee aan bij staand 

beieid ten aanzien van Gedeeld Cultureel Erfgoed.: 
• Specifiek ten aanzien van de ooriogswrakken: doel is de kans verkleinen dat het nog eens 

gebeurt 
• Doel ten aanzien van VOC, admiraliteit en ooriogswrakken is ook goed beheer nastreven 

vanuit eigendomsclaim NL 
• Inzet op kennis, oa training voor kustwachten samen met Unesco 
• Uitwisseling van data (officieel) 
• Opvolging adviezen uit track 1 (onder andere aanwijzing ais cultureel erfgoed en 

aanvullend onderzoek) 
• Afspraken over wijze van samenwerking tussen IND en NL 

5. Maleisie (mondeling) 
Vier onderzeeers, worden aangetast. Wij wilden in overleg met Maleisie over de wrakken. Het is de 
post in KL geiukt om op korte termijn overleg te regeien. Maleisie wilde wel praten over 
samenwerking. Gesprek 	 (OCW) en 	 (Buza) met BuZa en 
kustwacht daar. DEF niet aanwezig maar wel een belangrijke partner. Die worden nog bijgepraat. 
Idee is om in oktober, een duikactie op de twee wrakken 016 en K17 te doen en deze in kaart te 
brengen. De 020 en K16 voigen dan later. Er wordt steeds meer aandacht op gevestigd, dus moet 
nu ook wel actie komen. Het zou fijn zijn ais ze er nog liggen. Met nabestaanden en groep 013 
hierover ook contact. 

6. VOC Kampen (zie bijgaande mailwisseling) 
Samenwerking VK, hoe we omgaan met eigendomskwesties. Er is een aparte situatie ontstaan door 
uitvoering twee verschillende beheersystemen (die van VK en van NL). Je kunt je ais vinder van 
vondsten melden bij Receiver of Wreck. Deze moet bepalen of een vondst een eigenaar heeft die te 



achterhalen is. Zo ja, dan moeten vinder en eigenaar met elkaar in overleg. Zo niet dan zijn de 
vondsten voor de vinder. Ze maken bij Receiver of Wreck een scheiding tussen eigendom van VOC 
en private eigendom van opvarende van die tijd. Dit is vaak heel lastig te bewijzen en hierdoor is 
het dus een heel lang proces, want hoe ga je dat bewijzen? Maar vondsten kunnen dus ook gewoon 
geborgen worden. TerwijI wij vinden (en dat is ook internationaal erkend) dat alle objecten bij de 
archeologische vindplaats en het schip horen, en dus van ons zijn. Als het goed is zijn de 
opvarenden destijds ook gecompenseerd voor hun verlies. De vraag aan BZK is of zij informatie 
hebben over het VOC schip Campen, omdat een berging in 1979 heeft plaatsgevonden. Bij OCW is 
niets bekend. Zijn er vergunningen afgegeven? Deze casus en onze zienswijze bespreken met VK, 
bij voorkeur tijdens overleg van punt 7. 

7. Verzoek ambassade GB (zie bijlage) 
Verzoek van ambassade om met experts van Nederland en VK te praten over hoe de bescherming 
oorlogsschepen geregeld is. Verzoek is bij BZ en DEF binnen gekomen. VK zegt net als Nederland 
dat je in principe niks van oorlogsschepen mag pakken (iig als de wrakken zijn aangemerkt als 
oorlogsgraven, want de regelingen mbt Receiver of Wreck (zie hierboven) staan hier weer lijnrecht 
tegenover). Echter, in Nederland zijn we naar aanleiding van de commotie rondom de introductie 
van de nieuwe Erfgoedwet wel bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden voor 
amateurarcheologen om onderwater hun hobby uit te kunnen voeren en of daar meer ruimte voor 
nodig is dan dat er nu in de Erfgoedwet staat. Een van die punten is dat het misschien mogelijk 
wordt om toch ter identificatie of wanneer een wrak direct bedreigd wordt, omhoog te halen. Om 
dit te onderzoeken zijn pilots uitgevoerd. Deze moeten nog worden geevalueerd. Maar binnen de 
pilots mochten dus al spullen omhoog worden gehaald. De vraag is of dit nu zo verstandig is en of 
er niet al genoeg ruimte binnen de wet is. Hier gaat die evaluatie over. In VK maakt men zich er 
zorgen over en dit moet dan in een overleg tussen VK en NL worden besproken. 

Afspraak: op korte termijn overleg met VK en NL (BZ, DEF, OCW). VOC Kampen situatie gelijk 
meenemen. Mogelijk voor juni in NL omdat 	in juni en juli in VK zit om te duiken. Wel zit in 
de pijplijn een uitnodiging aan de Wrakkencommissie om bij de opgraving van de Rooswijk op 
bezoek te komen. 

8. Australia (mondeling) 
Groot project met AU, Shipwrecks of the Roaring 40s: een onderzoek naar de 7 oudste Europese 
scheepswrakken. Collectie en vindplaatsen worden opnieuw bekeken, en of we er meer informatie 
uit kunnen halen. Project wordt door Australia betaald. Dit is het laatste jaar van het project. 
Eigendom van de 4 VOC wrakken ligt overigens door ANCODS verdrag bij Australia en niet bij 
Nederland (unieke situatie). 

9. Zuid Afrika afspraken (mondeling) NIET BEHANDELD niet urgent. 
10. Huis te Warmelo (mondeling) 
Admiraliteitsschip in Finse wateren. 17 april overleg met overheid daar, het schip wordt in 3D in 
beeld gebracht. Hebben we aan meebetaald. Finland heeft aangedragen voor bescherming in de 
wet. Dat vinden wij een goed idee. Wel moeten we duidelijk maken dat wij als NL het eigendom 
claimen. 	gaat niet zelf naar vergadering. Wel gaan 

Na vergadering komen we er op terug. 

11. Wvttk 
013 - wat nou als hij gevonden wordt? Wat gaan we dan doen? 
Wat als hij in Noorse wateren ligt? In Noorwegen praten om het te laten beschermen. Met deze 
groep. Voortrekker weer DEF, BZ, OCW. Met de collega's die Noorwegen doen. Met beslisboom 
scheepswrakken in de hand de casus eens doorlopen. Stel nou bijvoorbeeld dat men vanuit DEF 
het wiel willen hebben. Kan dat dan? Graag dit soort zaken van tevoren bespreken. 

Misschien moeten we dan ook wel een beheersplan maken, moeten er ook afspraken komen over 
beheer. In zo'n plan moet ook het contact met nabestaanden komen. 



12. 	Sluiting 
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Van: 
Aan: 

10.2.e 

Onderwerp: 	RE: Uitzondering maritieme vrijwilligers 
Datum: 	 donderdag 18 oktober 2018 10:58:00 
Bijlagen: 	E)QCAMII-v1-Uitzondering maritieme vrijwilligeriaDOCX 

Allen, 

Hartelijk dank voor jullie reacties. Bijgaand ook nog de reactie van 	die ik van 
hem ontving. Dit alles illustreert mijn punt dat we het na drie jaar praten nog altijd niet 
met elkaar eens zijn over hoe we het nu willen gaan doen... 

Ik zal op basis van jullie opmerkingen het stuk aanpassen en proberen de verschillende 
keuzes te benoemen om zo een volgende stap te zetten. 

Morgen spreken we LWAOW en STIMON. Het lukt dus niet om hen een afgerond verhaal 
te presenteren. Bovendien zullen we waarschijnlijk toch moeten afwijken van hoe we de 
voorgenomen uitzondering hebben aangekondigd op de landelijke bijeenkomst voor 
vrijwilligers van vorig jaar, met name waar het gaat om vooraf overleggen met het 
bevoegd gezag voordat voorwerpen ter identificatie worden opgedoken. Ik heb dat bij 
het vorige overleg met hen al aangekondigd. Dat zal ons geen punten opleveren. Ik zal 
aangeven dat we hard aan het werk zijn, dat het ingewikkeld is om de goed juridische 
vorm te vinden, maar ook dat er voldoende zekerheden moeten zijn voor een 
zorgvuldige omgang met het erfgoed, zeker in het licht van de aanstaande ratificatie van 
Unesco 2001. 

Moedig voorwaarts. 

Groet! 

Van: 12. 
Verzonden: donderda 18 oktober 2018 9:31 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: Onderwerp: RE: Uitzondering maritieme vrijwilligers 

Hallo  10.2.e 

Zoals genoemd is het belangrijkste verschil met amateurarcheologie op land dat de 
minister (de RCE) controleert of de betreffende vereniging voor vrijwillige maritieme 
archeologie over een gedragscode beschikt en controleert of de opgraving conform de 
gedragsregels gebeurt. Verschil met de uitzondering voor amateurarcheologie op land is 
dus dat alleen 'de uitzondering te koppelen met het doel' (zoals in de toelichting is 
genoemd) nog niet wordt bereikt dat opgravingen aan een basiskwaliteit voldoen. Van 
belang voor de basiskwaliteit is het dat er een extra check nodig is, namelijk het toetsen 
aan de gedragscode. 

Om te kunnen toetsen aan normdocumenten, moeten deze normdocumenten wel een 
bindende status krijgen. Dat kan bijvoorbeeld al door er vanuit regelgeving naar te 
verwijzen, en gebeurt bijvoorbeeld ook bij certificatie. Op zich ben ik er niet op tegen 
om onderwerpen in het kader van zelf- of coregulering in een handelingsrichtlijn nader 
uit te werken, maar dan zal dit document wel een juridisch bindende status moeten 
krijgen. Het zou er dan op neerkomen dat er niet alleen vanuit de gedragscode naar de 
handelingsrichtlijnen verwezen wordt, maar in ieder geval vanuit (lagere) regelgeving. 



Pas als we het beleid scherper in beeld hebben (zie ook de punten van 	hieronder) 
kunnen we nader bezien op welk niveau we wat gaan regelen. 

Verder wil ik je meegeven dat het goed is om het beleid scherp te krijgen, maar dat we 
nog in de startnotafase van het aanpassingsbesluit zitten. Dat kan dus betekenen dat er 
in het traject nog sprake kan zijn van voortschrijdend inzicht, of dat er om andere 
redenen nog andere beleidsaanpassingen nodig zijn. 

Laat me even weten als je hier nog vragen over hebt. 

Groet, 

I Wetgevingsjurist & juridisch adviseur I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken I Afdeling ACW 

Rijnstraat 50 I Postbus 16375 I 2500 BJ 's-Gravenhage I IPC 5650 I 8e  verdieping I T: 06 	I e-mail: 
@minocw,n1  

Van: 
Verzonden: woensdag 17 oktober 2018 10:41 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: Uitzondering maritieme vrijwilligers 

Ha 

Op welke wijze wil je JZ/RCE betrekken bij deze discussie? Het gaat hier om het wijzigen 
van het BEa. In mijn beleving waren jullie nog aan het bedenken wat jullie beleidsmatig 
willen. Vervolgens moet er worden gekeken of dat ook kan (juridisch en qua uitvoering). 
Is er iets van een startnota in de maak? 

Dat de belangenclubs ongeduldig worden mag zo zijn, maar we zijn bezig een verdrag te 
implementeren, dus dat vergt nu eenmaal meer tijd dan als we alleen met de 
Erfgoedwet van doen zouden hebben. 

Naar aanleiding van jouw mail heb ik een aantal vragen: 

- Hoe verhoudt zich de geschetste lijn tot het UNESCO onderwaterverdrag en de 
daarbij behorende regels? Zijn die nagelopen en is daarvan lets op papier terug 
te lezen? 

- Nu we het verdrag gaan ratificeren, mogen we in de aanloop er naartoe niets 
doen of regelen dat met het verdrag in strijd is. Rechtvaardigt dit enkele felt niet 
al een andere aanpak dan op land? 

- Het UNESCO onderwaterverdrag zou de leidraad moeten zijn. Van de huidige AMK 
moet nog worden vastgesteld of die in lijn is met het verdrag. 

- Wie gaat archeologische vondsten conserveren als de amateurs dat niet hoeven te 
doen en wie gaat dat dan betalen? 

- Wat moet worden verstaan onder 'beheer' van archeologische vondsten door de 
vinder als er een deponeringsplicht geldt? 

- Als er in de praktijk nooit wrakken worden 'gedeselecteerd' (de wet kent dat 
begrip niet, dus daar moeten we bij gelegenheid ook nog eens naar kijken), 
waarom gaan we dan voor een parallel met dat wat op land geldt? 

- Hoe acuut moet ‘gevaar zijn om iets mee te mogen nemen ter bescherming? Wat 
zijn daarvoor de criteria? Als er geen tijd is om de RCE of de EGI te benaderen 
voor een eerste analyse van de ernst van de zaak? Komt dit uberhaupt voor of is 
het een fictie die de amateurduikers goed uitkomt? Die wrakken liggen al eeuwen 



op de zeebodem en dan zou het opeens op een dag aankomen? 
- Is het enkele felt dat er minder controle is op zee niet des te meer reden om niet 

al te soepel te zijn? 

Hartelijke groeten, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 16 oktober 2018 12:02 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: Uitzondering maritieme vrijwiligers 

Allen, 

Om scherpte te krijgen in wat we nu precies willen regelen heb ik e.e.a. uitgeschreven. 

Komende vrijdag spreken we wederom STIMON en LWAOW, die inmiddels (terecht) 
ongeduldig beginnen te worden. Daarom zou ik jullie willen vragen uiterlijk donderdag 
op bijgaand stuk te reageren. Ik heb de groep aan wie deze mail is gericht bewust wat 
groter gemaakt, omdat het mijn indruk is dat we een aantal punten onderling nog 
moeten uitdiscussieren. Ik wil ervoor zorgen dat we het met elkaar ook echt eens zijn 
voor we naar buiten treden. 

Vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 15 oktober 2018 16:56 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Uitzondering maritieme vrijwiligers 

Ha 

Ik revitaliseer deze discussie. Op 24 november vindt weer een bijeenkomst van alle 
vrijwilligers plaats en dan moeten we scherp hebben hoe het gaat worden. 

Ik vul aan in jouw tekst. Ik nodig de anderen in de cc uit om ook aan te vullen/aan te 
scherpen. Het doel is om te komen tot een zo goed mogelijke beschrijving van de 
uitzondering. 

In het Besluit Erfgoedwet archeologie (hierna: BEa) zijn in Hoofdstuk 2 uitzonderingen 
op het opgraafverbod opgenomen, waaronder voor de verenigingen voor 
amateurarcheologie. Voor de vrijwillig maritiem archeologen zal aansluiting gezocht 
worden bij de uitzondering die geregeld is voor de verenigingen voor 
amateurarcheologie. Ook bij de vrijwillig maritiem archeologen zal sprake moeten zijn 
van een vereniging die het beoefenen van onderwaterarcheologie als statutair doel 
heeft. 

Ook geldt voor deze verenigingen dat ze niet in opdracht van een derde mogen handelen 
en dat het gebied moet zijn vastgesteld (? PM nog aanvullen). 

❑❑  De uitzondering kan alleen betrekking hebben op het gebied waar de Erfgoedwet 



over gaat (territoriale wateren + aansluitende zone) 

De uitzondering geldt ook niet voor het duiken naar Rijksmonumenten en andere 
archeologische monumenten (PM ook hier preciseren). 

❑❑  Kunnen we niet dezelfde formulering kiezen als op land? Zie art. 2.3.3 van het 
BEA. 

❑❑  Hieraan moeten de oorlogswrakken nog worden toegevoegd. 

Bovendien moeten de verrichte handelingen en aangetroffen archeologische vondsten 
worden gedocumenteerd, de vondsten worden geconserveerd en een rapport worden 
opgesteld waarin de resultaten van de handelingen zijn beschreven. 

❑❑  We hebben eerder al geconstateerd dat het conserveren van vondsten kostbaar 
is en eigenlijk ook niet kan worden verlangd van amateurs op land. Het 
conserveren van vondsten die van de waterbodem komen is vaak nog veel 
duurder. 

Ook dient een certificaathouder de aanvang van een opgraving te melden aan de 
minister van OCW. 

❑❑  Dit kunnen we denk ik niet letterlijk overnennen. Wat we willen is dat 
voorwerpen die acuut bedreigd worden, kunnen worden meegenomen evenals - 
na afstemming met het bevoegd gezag - voorwerpen die dienen ter identificatie 
van een wrak/locatie. In juridische zin (want schending van het 
opgravingsverbod) gaat het in beide gevallen om een opgraving, maar we willen 
niet uitstralen dat vrijwilligers onder deze nieuwe uitzondering ook hele 
opgravingen mogen uitvoeren. Dit laatste mogen ze overigens al wel onder de 
bestaande uitzondering voor amateurs op land. De praktijk is echter dat 
gemeenten of andere bevoegde gezagen nooit wrakken deselecteren. 

❑❑  Hier komt bij dat in het geval van vondsten die ter bescherming worden 
meegenomen om praktische redenen melding vooraf niet mogelijk is. 

Het belangrijkste verschil is dat de minister (de RCE) controleert of de betreffende 
vereniging voor vrijwillige maritieme archeologie over een gedragscode beschikt die 
dezelfde bescherming als de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie biedt waar 
vrijwillig maritiem archeologen bij het doen van een opgraving aan moeten houden. 

❑❑  Ik zou hier geen hogere eisen stellen dan we aan vrijwilligers op land stellen. In 

de toelichting op het BEA staat daar: Door de uitzondering te koppelen aan 

verenigingen met bovengenoemd doel kan worden bereikt dat opgravingen 

aan een basiskwaliteit voldoen. 
❑❑  Ons laatste inzicht is dat we het als volgt zouden willen doen: 

o Een vereniging neemt het doel het behouden en beoefenen van de 

archeologie in zijn statuten op. 

o Kent een code of conduct 
o Elementen die daar in ieder geval in staan: 

07 Handelen conform wet- en regelgeving 
07 Handelen conform handelingsrichtlijnen die gezamenlijk met RCE 

zijn opgesteld (gaan over praktische zaken, bijvoorbeeld wat wel 
en niet mag in de bovenste zandlaag etc.) 

De minister (de RCE) kan besluiten dat een vereniging voor vrijwillige maritieme 
archeologie niet langer onder de uitzondering van het BEa valt, indien de minister 
constateert dat een opgraving door de leden niet conform de gedragscode heeft 
plaatsgevonden. 

❑❑  Of niet conform handelingsrichtlijnen. 

De uitzondering op het opgraafverbod verschilt voor de amateurarcheologie op dit punt 
van de vrijwillig maritiem archeologie omdat... (PM reden in de startnota invullen) 

❑❑  Belangrijkste reden hiervoor is dat er minder toezicht mogelijk is op en onder 
het water. 



Een belangrijke koerswijziging is dat we nu zeggen dat voorwerpen ter identificatie 
alleen mogen worden meegenomen na afstemming met het bevoegd gezag. Dit is lets 
wat de vrijwilligers liever niet hebben, maar wat wel nodig is vinden we zeif en vindt ook 
Unesco 2001. 

Vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 25 mei 2018 17:40 
Aan: 
Onderwerp: passage voor startnota 

Hallo 

Ik zou nog even een stukje aanleveren voor de startnota voor de uitzondering op het 
opgravingsverbod van de vrijwillig maritiem archeologen. Zie hieronder, waar 'PM' is 
aangegeven zou ik je willen vragen om het verder aan te vullen omdat het nog 
beleidsmatig ingevuld moet worden. 

Groet, 

In het Besluit Erfgoedwet archeologie (hierna: BEa) zijn in Hoofdstuk 2 uitzonderingen 
op het opgraafverbod opgenomen, waaronder voor de verenigingen voor 
amateurarcheologie. Voor de vrijwillig maritiem archeologen zal aansluiting gezocht 
worden bij de uitzondering die geregeld is voor de verenigingen voor 
amateurarcheologie. Ook bij de vrijwillig maritiem archeologen zal sprake moeten zijn 
van een vereniging die het beoefenen van onderwaterarcheologie als statutair doel 
heeft. Ook geldt voor deze verenigingen dat ze niet in opdracht van een derde mogen 
handelen en dat het gebied moet zijn vastgesteld (? PM nog aanvullen). De uitzondering 
geldt ook niet voor het duiken naar Rijksmonumenten en andere archeologische 
monumenten (PM ook hier preciseren). Bovendien moeten de verrichte handelingen en 
aangetroffen archeologische vondsten worden gedocumenteerd, de vondsten worden 
geconserveerd en een rapport worden opgesteld waarin de resultaten van de 
handelingen zijn beschreven. Ook dient een certificaathouder de aanvang van een 
opgraving te melden aan de minister van OCW. 
Het belangrijkste verschil is dat de minister (de RCE) controleert of de betreffende 
vereniging voor vrijwillige maritieme archeologie over een gedragscode beschikt die 
dezelfde bescherming als de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie biedt waar 
vrijwillig maritiem archeologen bij het doen van een opgraving aan moeten houden. De 
minister (de RCE) kan besluiten dat een vereniging voor vrijwillige maritieme 
archeologie niet !anger onder de uitzondering van het BEa valt, indien de minister 
constateert dat een opgraving door de leden niet conform de gedragscode heeft 
plaatsgevonden. De uitzondering op het opgraafverbod verschilt voor de 
amateurarcheologie op dit punt van de vrijwillig maritiem archeologie omdat... (PM reden 
in de startnota invullen) 

I Wetgevingsjurist & juridisch adviseur I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken I Afdeling ACW 

Rijnstraat 50 I Postbus 16375 I 2500 BJ 's-Gravenhage I IPC 5650 I 8e verdieping I T: 06 	I e-mail: 
rninocw.n1 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Keuzes uitzondering maritieme vrijwilligers 
Datum: 	 maandag 5 november 2018 15:25:00 

Van: k 
Verzonden: vrijda 2 november 2018 14:24 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: Re: Keuzes uitzondering maritieme vrijwilligers 

Beste allen, 

Ook mijn reactie per mail omdat ik er niet bij kan zijn. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 31 okt. 2018 om 15:24 heeft 	 Pcultureelerfgoed.nl> het volgende 
geschreven: 

Ha 

Zoals al aangegeven, kan ik er volgende week op 6 november niet bij zijn. 
Daarom alvast in jouw mail hieronder mijn opmerkingen (in geel). 

Succes volgende week! 

Hartelijke groeten, 

Van: 
Verzonden: vri.da 
Aan: 

26 oktober 2018 14:18 

Onderwerp: Keuzes uitzondering maritieme vrijwilligers 

Dag alien, 

Nogmaals dank voor jullie reacties. Het is nu zaak om keuzes te gaan 
maken. Ik doe hieronder een poging deze te structureren. Op 6 november 
zitten we bijeen om hierover te spreken. Omdat we weinig tijd hebben voor 
veel onderwerpen zijn reacties vooraf per mail zeer welkom. 

Waarom een uitzondering? 
Met de inwerkingtreding van de Erfgoedwet per 1 juli 2016 is de 
reikwijdte van het opgravingsverbod uitgebreid. Het is nu ook 
expliciet verboden om erfgoed van de zeebodem [of een wrak].1 of 
vindpiaats mee te nemen. De directe aanleiding voor deze 
aanscherping waren de toename van het aantal objecten dat werd 
geborgen uit wrakken en de sterke aanwijzingen dat er voor geldelijk 
gewin (o.a. metaalwaarde) wraklocaties werden verstoord door 
bergers. Vervolging was echter altijd lastig (of onmogelijk) omdat 



aangetoond moest worden dat verstoring van de bodem had 
plaatsgevonden. 
De vrijwilligers in de maritieme archeologie bepleiten dat het in het 
belang van de erfgoedzorg is dat zij voorwerpen die acuut met 
verspoeling bedreigd worden kunnen veiligstellen. Ook stellen zij dat 
het voor de identificatie van een nog onbekende vindplaats nodig kan 
zijn om een of meerdere voorwerpen mee te nemen. 
Op locaties waar sprake is van sterke stromingen en die daardoor 
een grote veranderlijkheid van de bodem kennen (bijvoorbeeld de 
Waddenzee) kan het inderdaad wenselijk zijn dat degene die een 
met verspoeling bedreigd voorwerp aantreft, direct kan handelen. 

wat is direct? Kan zo'n sportduiker echt niet naar de 
oppervlakte komen en contact met het bevoegd gezag opnemen? 

dat is meestal niet mogelijk, zeker op diepte en in de getijden  
kun je maar 1 keer per dag duiken. Of kan hij het object daarna niet 
meer vinden? Als het werkelijk zo hard stroomt, hoe weet je dan dat 
het object niet van elders komt?  0.   meestal zie je direct of lets  
recent is of oud, het zou wel erg toevallig zijn als er in de directe  
omgeving een tweede wrak vrijspoelt. Het komt echter soms voor  
(oa kleipijpen in de Waddenzee die overal worden aangetroffen). Hier 
moeten dus wel harde(re) afspraken over worden genaakt. Wat 
spoelt wel snel weg (een fles of schoen) en wat niet (een kanon)./ Je 
kunt toch ook foto's of filmpjes maken zonder de boel mee te 
nemen?] 	 het zicht is niet altijd goed genoeg om  
foto/video4Rden te maken. Maar dit is soms zeker een optie./  Over 
de vraag of het noodzakelijk is om ter identificatie van een 
vindplaats voorwerpen mee te nemen bestaat veel discussie. Het kan 
nodig zijn, maar het oordeel van een professional is daarvoor 
wenselijk. In het geval van oorlogswrakken is bovendien eerst 
toestemming van de vlagstaat noodzakelijk. 	reden temeer om 
er van of te blijven, want je weet op voorhand niet of een object van 
een oorlogswrak afkomstig is]./111  dit is dus de crux: je weet pas of 
lets een oorlogswrak is als het is geIdentificeerd. De meeste partijen  
zijn blij met identificatie (ook de vlaggenstaten), maar het gaat dus  
om de manier waarop./  
De groep vrijwilligers in de maritieme erfgoedzorg is divers. Er zijn 
groepen die binnen de regels van de wet actief zijn en er zijn 
groepen die ervan worden verdacht zich in het verleden niet aan de 
regels te hebben gehouden, maar die zich nu constructief opstellen. 
Tegelijkertijd zijn er ook groepen sportduikers die zich bewust aan 
alle regels onttrekken en waarop ondanks het aangescherpte verbod 
handhaving heel lastig blijft. 
De algemene opgave ten aanzien van de maritieme erfgoedzorg is 
fors (zie oa. de Erfgoedbalans 2017 en Erfgoed telt). Hu1p daarbij 
van vrijwilligers is welkom, zolang dit gebeurt binnen de juridische 
kaders en geen afbreuk doet aan de kwaliteit. Actieve betrokkenheid 
van vrijwilligers kan bovendien het draagvlak onder hen vergroten 
voor een zorgvuldige en respectvolle omgang met het maritieme 
erfgoed. 
M Bussemaker heeft op 7 september 2017 via de beantwoording 
van Kamervragen van de leden Rog, Beckerman en van Dijk 
aangegeven te zullen kijken naar "een uitzonderingsbepaling op het 
opgravingsverbod voor vrijwilligers in de maritieme archeologie" en 
"hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de uitzonderingsbepaling 
die er al is voor amateurarcheologie op het land, rekening houdend 
met de specifieke omstandigheden van de maritieme archeologie" 
(Kamerstuknummer 2017Z10518). 

Hoofdkeuze: generiek of vergunning? 



A) GENERIEK 
Tot nog toe hebben we het in onze gesprekken met de vrijwilligers steeds 
gehad over het maken van een generieke uitzondering, vergelijkbaar met de 
bestaande uitzondering voor amateurverenigingen of de metaaldetectie. De 
uitzondering heeft dan betrekking op alle leden van een vereniging die aan 
bepaalde voorwaarden voldoet (statutair doel, code of conduct, interne 
sancties) en heeft betrekking op specifieke handelingen (bescherming, 
identificatie). In de praktijk gaat het om LWAOW en STIMON. De 
uitzondering heeft betrekking op de binnenwateren, de territoriale wateren 
en de aansluitende zone. Voor wrakken die onder soevereiniteit vallen is 
expliciete toestemming van het betreffende land nodig. Bij nog niet 
geIdentificeerde oorlogswrakkenill  deze term is onhandig, want je weet 
pas na de duik of het een oorlogswrak is/  is altijd toestemming van de RCE 
nodig 1111 Niet de RCE, maar de vlaggenstaat moet toestemming geven. Je 
kan beter aangeven dat dit er nooit onder valt]. De uitzondering heeft geeh 
betrekking op (voorbeschermde) rijks- provinciale of gemeentelijke 
monumenten. 

Voordeel van de generieke uitzondering is dat hij, weliswaar afhankelijk van 
onderstaande uitwerkingskeuzes, relatief simpel is en voor lage 
administratieve lasten zorgt. Bovendien is er voor deze variant draagvlak bij 
STIMON en LWAOW. Een nadeel is het mogelijk misbruik en de geringe 
sanctiemogelijkheden. 	Dit hangt ook af van of we ook werkelijk gaan 
handhaven. Waarom zouden we te weinig sanctiemogelijkheden hebben? 
Hebben we dit niet zelf in de hand?111:Bedoelt 	hier niet vooral 
opsporingscapaciteit?/ 

Keuzes ten aanzien van uitwerking generieke uitzondering 
1) Voorwaarde vanuit Unesco 2001 is dat er vooraf afstemming 

plaats heeft met een professional 	nee, met het bevoegd 
gezag]./Iii en als dat er niet is? Want er is nogal eens geen 
bevoegd gezag op zee/ Doet roept de volgende vragen op: 

a. Loopt dit via het bevoegd gezag (in binnenwateren de 
gemeente) of altijd via de RCE? 	Over de vraag of het 
UNESCO onderwaterverdrag ook voor de binnenwateren 
van toepassing is, moet nog een besluit worden genomen. 
Je moet dan nu geen beslissingen nemen die daar op 
vooruit !open] En hoe verhoudt zich dat laatste tot de 
bestaande taken van gemeenten? I 	We hebben ook de 
taak het stelsel overzichtelijk te houden en moeten 
proberen niet af te wijken van de algemene lijn in de 
bevoegdheidsverdelingen in de archeologie. Waarom 
zouden de sportduikers dat rechtvaardigen?] 

b. Vindt afstemming plaats per locatie of voor meerdere 
locaties (bijvoorbeeld via een lijst van te identificeren 
wrakken)? 

c. Hoe te handelen bij nieuwe locaties? Altijd eerst contact 
met bevoegd gezag/RCE? 	Ja zeker, want hoe weet je 
of het wrak geen andere nationaliteit heeft?]/i dit lijkt 
me inderdaad wel verstandig/ 

2) Wat valt er precies onder bescherming en identificatie? Hiervoor 
moet een duidelijke richtlijn komen.111 Beschermen doen 
sportduikers sowieso niet, dat doet het bevoegd gezag (door 
regels en besluiten). Hooguit zou je kunnen spreken van 'behoud' 
in de zin van 'redden', al heb ik als leek mijn twijfels of dat 
allemaal werkelijk zo'n bloedspoed kan hebben, gezien de tijd dat 
die wrakken al onder water liggen 	wrakken kunnen eeuwen  
onder zand liagen, maar zodra dat zand verdwijnt, kan het dus  
echt heel snel gaan, want dan zijn ze niet meer afgeschermd van  



stroming/paalworm/visserij/kwaadwillende duikers. Als je dab op  
een dag varen uit de kust zit en je hebt maar 1 duik, dan snap ik 
dat soms de keuze wordt gemaakt om het mee te nemen. De  
achteruitgang vindt namelijk zelfs al plaats binnen 1 tij (hebben  
wij ook diverse malen vastgesteld). Maar het blijft wel zo dat  
lang niet alles dat wordt meegenomen direct weg is.  

B) VERGUNNING 
Een alternatief voor een generieke uitzondering is terug te gaan naar de 
situatie van voor de Erfgoedwet en altijd maatwerkafspraken te maken. 

Vraag aan WJZ: is dit mogelijk zonder de Erfgoedwet te wijzigen? Moet 
it niet bij amvb? Vraag aan EenK en S&I: is het wel wensetijk om voor een 

specifieke groep amateurs de overzichtetijkheid van het stelsel op te geven 
door naast het certificeringsstelsel aisnog weer een vergunningenstelsel te 
herintroduceren?] Het uitgangspunt is dan: vrijwilligers mogen niets 
(huidige situatie), tenzij zij afspraken maken met de RCE 	MOCW]. 
Vroeger kon dat onder de vergunning van de RCE 	Dat kon eigenlijk ook 
hetemaal niet, want dat ging uit van de fictie dat wij de boel begeteidden, 
4111 we hadden volgens mij toen goed zicht op wat de duikers deden met 
wie we een afspraak hadden, maar 	weet dat nog beter./ maar omdat 
MOCW als enige bevoegd gezag was, kwamen we ermee weg]. Nu zou dat 
vragen dat we naast het certificeringsstelsel een vergunningstelsel creeren. 

Vraag aan WJZ: Was het idee van de vrijstelling voor amateurs niet dat 
het niet om een opgraving gaat? Zie de MvT bij de Erfgoedwet. Dan is een 
vergunningstelsel een vreemde figuur, want hoe noem je dan de activiteit 
waarvoor vergunning wordt verleend?] Dat is juridisch niet onmogelijk, 
begreep ik eerder van Michael, maar wel lets wat we goed moeten 
beargumenteren. 	ik zou toch eerst getoetst willen zien door WJZ of dit 
juridisch echt een optie is, zonder de Erfgoedwet te hoeven wijzigen]. 
Voordeel van een vergunningstelsel is dat het makkelijker is om groepen of 
personen die we niet vertrouwen buiten de deur te houden. 	waarom 
zou dat niet kunnen op basis van een generieke vrijstelling? 	omdat dan  
de controte op afstand plaatsvindt: lwaow/stimon moeten toezicht houden  
(naast de beperkte inzet van de erfgoedinspectie), wij controleren  
stimon/lwaow.  

Met een vergunningstelsel is het makkelijker om aan diverse bepalingen uit 
Unesco 2001 te voldoen zoals het kunnen toepassen van sancties (intrekken 
vergunning), werken met een plan van aanpak en het stellen van eisen aan 
kwalificaties/deskundigheid. Een belangrijk nadeel is dat als we te selectief 
zijn in het toepassen van het vergunningsinstrument het draagvlak onder de 
maritieme vrijwilligers verdwijnt. Bovendien krijg je met een vergunning 
mogelijk ook meer beroep en bezwaar procedures en vraagt deze aanpak 
om meer capaciteit bij RCE.[ 11 precies]in  hoeveel extra werk zou dit  
zijn?/  

Keuzes ten aanzien van uitwerking vergunning 
Uitgewerkt moet worden wat de reikwijdte van de vergunning is: 

1) Een locatie of meerdere, of ook gebieden? 
2) Persoonsgebonden of gekoppetd aan een vereniging? 
3) Welke voorwaarden te stellen aan persoon of vergunning voor 

wat betreft deskundigheid of gedragsregels (code of conduct)? 
4) Welke handelingen vallen precies onder de vergunning? 
5) De looptijd van een vergunning? 
6) Geldt het vergunningsstelsel voor alle waterbodems? 
7) Geldt het vergunningstelsel voor alleen identificeren of ook voor 

het veiligstellen van erfgoed en het opgraven van 
gedeselecteerde vindplaatsen? 



8) Zou je de sportduikers ook lets meer kunnen laten doen op 
vindplaatsen, maar dan wel alleen als ze bijvoorbeeld nas 2 of 3 
hebben gehaald? En mag dat van de Arbo-wetgeving? 

9) Wil je provincies en gemeentes hier ook een rol in laten spelen en 
zo ja hoe? 

Uitwerking voor zowel generiek als vergunning 
1) Een van de redenen waarom we bij de bestaande uitzondering in 

het BEA hebben aangesloten bij verenigingen was dat we 
daarmee ook een zekere basiskwaliteit borgen (zie de toelichting 
in het BEA). De belangrijkste vereniging op land (AWN) heeft een 
kwaliteitshandboek en een code of conduct. Voor maritiem 
onderzoek door vrijwilligers is er ook een handboek, dat door RCE 
en LWAOW samen is geschreven. Dit handboek zou moeten 
worden herzien en of omgevormd tot een algemeen geldig 
document, ook voor andere verenigingen. Ook de code of conduct 
van de AWN zou op enkele punten moeten worden aangepast. 
Voor STIMON en anderen geldt dat zij (nog) geen vereniging zijn 
en (nog) geen code of conduct hebben. 

2) In de bestaande uitzondering voor amateurs is opgenomen dat 
zij, naast melding, deponering en rapportage ook moeten zorgen 
voor het conserveren van de vondsten. In de praktijk volgen de 
vrijwilligers op land het handboek van de AWN. Daarin staat dat 
zij zo goed mogelijk met de vondsten omgaan, maar uiteraard 
geen professionele conservering kunnen uitvoeren of betalen. 
Duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor conservering is bij 
maritiem onderzoek nog belangrijker. Zie de casus Burgzand. 
Volgen we de lijn op land waarbij vrijwilligers doen wat ze kunnen 
en accepteren we dat de depots voor de kosten opdraaien? 

3) De meldingsbereidheid van vrijwilligers neemt toe als 
meegenomen voorwerpen weliswaar eigendom blijven van de 
eigenaar (depot, land, bedrijf etc.), maar dat het beheer ook bij 
de vinder kan liggen. De vondsten worden dan gemeld, 
gedeponeerd en vervolgens uitgeleend, uiteraard mits zich daar 
geen ander belang tegen verzet. 	er is maar een uitzondering 
in de Erfgoedwet opgenomen op de plicht om archeologische 
vondsten in het depot te bewaren en dat is het uitlenen aan een 
museum, waartoe de minister binnen zes maanden na de 
gereedmelding van de opgraving kan besluiten (art. 5.9, derde 
lid). Op grond waarvan zouden depots verder nog archeologische 
vondsten kunnen uitlenen? Dit veronderstelt dat de depothouders 
(als eigenaar?) vrijelijk kunnen beschikken over de 
archeologische vondsten, maar biedt de Erfgoedwet daar wel de 
ruimte voor?]. Zijn we daarmee akkoord1111  lijkt mij een prima  
oplossing/  

4) Voorwaarde voor wat betreft de Noordzee is dat het vaarplan 
vooraf is gemeld aan de Kustwacht. Vergt opname in afspraken 
met de Kustwacht (in ontwikkeling). 

5) Uiteraard moeten alle reguliere voorschriften die betrekking 
hebben op de gang van zaken op en onder water, bijvoorbeeld 
m.b.t. het duiken in vaargeulen, worden nageleefd. Moet dit in de 
uitzondering / vergunning worden opgenomen? 

6) De bepalingen (zo veel mogelijk) in lijn brengen met regels van 
Unesco en waar we hiervan willen afwijken dit goed motiveren 

we kunnen niet afwijken van het verdrag, hooguit ruimte 
zoeken als die er is. Dit zal geen ruimte scheppen om de 
waarborgen die het verdrag eist naast ons neer te leggen. Let 
wel: het verdrag beschouwt sportduikers als kijkers 
(toegankelijkheid voor het publiek). Water bij de wijn als het gaat 
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Van: 
Aan: 
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Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Dag alien, 

Concept ontheffing en uitzondering maritieme vrijwilligers 
vrijdag 16 november 2018 9:59:00 

voor maritieme vrijwilligers.DOCX 

Zoals afgesproken bij ons vorig overleg heb ik, voortbouwend op onze discussie van 
vorige keer een concept ontheffing en uitzondering gemaakt. 	 en 
hebben al meegelezen. We hebben vastgesteld dat er in ieder geval nog naar de 
volgende zaken gekeken moet worden: 

Zaken die we in de startnota nog nader zullen moeten onderbouwen zijn: 
- Het draagvlak binnen de verenigingen voor een code of conduct 
- De haaibaarheid voor verenigingen om zeif sancties te treffen wanneer 

voorwerpen onterecht als bedreigd zijn geborgen 
- Handhaving op partijen die niet onder de uitzondering/afspraken valien. 

Bespreken in interdepartementale wrakkencie: 
- Het hele voorstel, maar met name de vraag wat te doen met voorwerpen rondom 

oorlogswrakken die worden bedreigd. 

Zelf nog een keuze maken ten aanzien van: 
- Bedreigde voorwerpen rondom (voorbeschermde) monumenten; vallen deze ook 

onder de generieke uitzondering voor bedreigde voorwerpen? 
- Juridische status van de handelingsrichtiijnen. 

Maar los van deze zaken hebben we nu een redelijk raamwerk in de steigers staan dat 
als basis kan dienen voor wat we volgende week zaterdag aan de vrijwilligers kunnen 
melden. Ik zal daartoe een presentatie maken. Voordat ik daaraan begin zou ik echter 
van jullie willen weten: 

1) Ben je het eens met het principe om een twee sporen aanpak te kiezen, dus een 
generieke uitzondering voor bedreigde voorwerpen en een ontheffing voor kleiner 
onderzoek (inclusief identificatie)? 

2) Welke zaken moeten in ieder geval nog worden aangepast? 

Graag zou ik jullie reacties uiteriijk woensdag ontvangen. 

Groet, 

De volgende berichten in de e-mailwisseling zijn gelijk aan de e-
mailwisseling van 18 oktober 2018, document n en om die reden 
verwijderd. 



Verslag interdepartementaal overleg scheepsvondsten en vindplaatsen 

20 november 2018, BZ 4.16 

Aanwezig: 

	

	 (voorzitter), 	 „ 

(versiag) 

1. Opening 

2. Mededelingen 

De Letter of Agreement met Indonesia wordt besproken en ondertekend op 21 
november a.s. Er staan voornamelijk economische zaken op de agenda. Aan het 
eind van de sessie zal Susan Lammers (directeur RCE) de LoI ondertekenen met DG 
BZ. Volgende stap in Track 3 Javazee is een meeting over de uitvoering van de LoI 
en een planning voor veldwerk in 2019. 

3. Verslag 24 september jl. 

Vraag naar aanleiding van de casus over de Lutine: moet een certificaathouder zich 
ook houden aan Unesco 2001? Als de bekostiging van de opgraving niet met de 
vondsten wordt geregeld kunnen we er niks van zeggen. Wat ook een rol speelt is 
de ethische code van archeologen. 

naar 	stellen een conceptreactie op aan de 
initiatiefnemer (actie). 

Het versiag wordt vastgesteld. 

4. Concept interdepartementaal beleidskader 

Het concept is tijdens het overleg per opmerking nagelopen en direct door 
aangepast. Vervolgtraject: na een check door JZ wordt het kader door 
rondgestuurd in twee versies: een met wijzigingen bijhouden en een definitieve 
versie. 

Hierin een uitgebreid schrijven over de wrakkeninventarisatie meenemen is niet 
haalbaar; er is nog steeds sprake van een to grote schatting en er staat nog een 
vervolgsessie gepland (zie punt 5). 

Minister OCW is hoofdverantwoordelijke van het beleidskader en zal als laatste 
tekenen. Lijn starten eind week 48. 

5. Inventarisatie scheepswrakken 

Eerste bijeenkomst was op 10 oktober jl. Aan elk van de vier groepen 
(WIC/VOC/Admiraliteit en Oorlogswrakken) kleven discussies op het gebied van 
definitie en/of eigendom. Koopvaardijschepen zijn dikwijls omgezet tot 
oorlogsschepen en werden soms (deels) bemand geweest door Nederlandse 
militairen. Heilschepen, waar gevangenen op zaten, zijn een ander discussiepunt. Of 
een Japans schip met een paar honderd Nederlanders aan boord: wordt dit wel of 
niet opgenomen in de telling? Dit wordt allemaal bekeken. De bronnen zijn schaars 
of incompleet: het archief van de Admiraliteit is lastig toegankelijk. Het WIC-
archieven zijn afgebrand. Voorlopig schat RCE ruwweg 1000 wrakken. Op 4 
december vindt een vervolgsessie met experts plaats. 
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De inventarisatie zelf wordt op basis hiervan niet meegezonden aan de Kamer met 
het beleidskader. Wel zal een korte tekst in de brief worden opgenomen waarin 
bovenstaande uiteen wordt gezet. 

Afspraak: Voor 4 december schrijven RCE/OCW een basistekst met een paar PM'en. 
Deze tekst zal in de brief terechtkomen, met een vooruitwijzing naar de publicatie 
van de totale lijst op de website van Maritiem Erfgoed Internationaal/Nederland, 
begin 2019. 

6. Voortgang UK 

De uitvoering van de afspraken die op 5 juni 2018 met UK zijn gemaakt loopt. 

7. Uitzondering maritieme vrijwilligers 

Op 24 november vindt in Amersfoort de landelijke dag voor vrijwilligers in de 
maritieme archeologie plaats. Door OCW wordt bekeken of ontheffing van het 
opgravingsverbod op basis van specifieke groepen, handelingen en perioden op 
projectbasis mogelijk is. Op deze manier kunnen de goedwillende sportduikers op 
een positieve manier betrokken worden bij het onderzoek en behoud van 
vindplaatsen. Dit onderwerp zal later terug komen op de agenda van het overleg. 
Ook zal afstemming met het buitenland nodig zijn. 

8. Afspraken Kustwacht/OCW 

OCW en de Kustwacht zijn in overleg over het maken van structurele afspraken 
over de uitvoering van taken in het kader van erfgoedbeleid, met name op het 
gebied van monitoring en het delen van informatie met de Erfgoedinspectie. Deze 
taken voert de Kustwacht deels reeds uit, maar zonder dat hier een goede basis in 
de vorm van afspraken voor bestaat. Handhaving van erfgoedbeleid kan hierdoor 
steviger plaatsvinden. 

9. W.v.t.t.k. 

De UNESCO 2001-ratificatie gaat voorspoedig. De goedkeurings- en 
handhavingswet staan in concept op papier. OCW bespreekt beide wetten met het 
ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Defensie geeft aan een stapje terug te willen doen en in het vervolg bij voorkeur als 
agendalid betrokken te blijven. Afhaneklijk van de agenda schuift defensie aan, 
bijvoorbeeld als vliegtuigwrakken op de agenda staan. 	 en 1111 
stemmen onderling af. 

10. Sluiting 

Het eerstvolgende overleg vindt plaats in februari 2019. 



Verslag interdepartementaal overleg scheepsvondsten en vindplaatsen 

5 februari 2019, 14.00 - 15.30 uur, OCW Hoftoren, Wolk 4 
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Aanwezig: 

(versiag) 

1. Opening 

2. Mededelingen  

(voorzitter), 
(telefonisch), 

De Kustwacht heeft laten weten dat aan de bergers van de overboord geslagen containers de 
instructie is gegeven wraklocaties niet te verstoren. 

3. Verslag 20 november 2018 

Geen opmerkingen. Het versiag wordt vastgesteld. 

4. Stand van zaken UNESCO 2001 

Het ratificeringsproces gaat voorspoedig. OCW is nog in gesprek met Kustwacht en vrijwilligers. 
Goedkeurings- en uitvoeringswet liggen voor. De afspraak is dat er wordt geratificeerd met een 
voorbehoud ten aanzien van het Zeerechtverdrag. Hiervoor is recent nog overleg met de afdeling 
Verdragen van Buza geweest. 

legt vanwege een driejarige detachering naar BZK in maart 2019 haar 
projectleiderschap neer. Wie haar opvolgt is nog niet bekend. 

5. Artikel 5 van het Interdepartementaal Beleidskader 

De beschrijving van het onderhouden van de goede internationale betrekkingen in het 
Interdepartementaal Beleidskader (Artikel 5) staat ter discussie. 

Standpunt Defensie: Het behoud van goede internationale betrekkingen is vanzelfsprekend het 
eerste uitgangspunt. Maar in het verleden is het hier ook misgegaan: het accent heeft teveel op de 
goede betrekkingen gelegen en daardoor is handhaving en beheer van zeemansgraven 
ondergeschikt gebleken. Dit is voor Defensie een erg lastig en ook emotioneel punt. Als 
Nederlandse overheid mogen we hier steviger in staan. Dit wordt nu in artikel 5 gemist. 

Standpunt BZ/OCW: Als er geen goede betrekkingen zijn, kun je uberhaupt niet handhaven. Dit 
realisme moet wel in het kader zitten. Bovendien kan het onder druk van zetten van internationale 
relaties ook contraproductief werken. Uitgangspunt voor het erfgoedbeheer is dat dit altijd om een 
goede samenwerkingsrelatie vraagt. 

Vervolg: Defensie schrijft een tekstvoorstel voor dit artikel. De rest van het kader is goed 
bevonden. Duidelijk is dat er vanuit BZ een terughoudendheid bestaat om de bestaande zin aan te 
passen. Hopelijk kan er een zin worden gevonden die het opgeroepen gevoel kan wegnemen. 

Afspraak: via de mail afhandelen. Een optie kan ook het verwijderen van het artikel zijn. Uiterste 
deadline moet voor 27 februari zijn, de dag van de herdenking Slag op de Javazee. 

6. Stand van zaken Indonesie 

RCE heeft contact met ARKENAS, de tegenhanger van RCE in Indonesie. 
(ambassade Indonesie) fungeert als liaison. 

Door RCE is aangedrongen op de spoedige implementatie van de LoI. RCE wil graag voor 
27 februari (Slag op de Javazee) een datum voor het veldwerk communiceren. 



7. Voortgang Maleisie 

RCE heeft voorgesteld in april het veldwerk te komen doen. 

8. Reactie richting initiatiefnemers Lutine 

De Lutine (ligging mogelijk ten zuidwesten van Terschelling) was vroeger een Frans schip dat later 
in beslag is genomen door de Engelsen. Het is gezonken tijdens een storm in 1799. De kostbare 
lading van het schip is destijds verzekerd bij Lloyds; het vervoerde veel goud. Het is nog niet 
geheel duidelijk of - vanwege de verzekerde lading - het schip ook eigendom is van Lloyds of dat 
deze nog altijd Engelse soevereiniteit geniet. Dat moet worden uitgezocht. 

Bureauonderzoek is gedaan door Periplus, met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
Initiatiefnemers voor een nieuwe duikexpeditie zijn in gesprek met RCE. RCE houdt zich liever 
afzijdig totdat een standpunt van de Britten bekend is. Als het wrak er ligt, ligt het onder metersdik 
zand. Wetenschappelijke redenen om op te graven zijn er niet echt. Het ligt niet in de weg, diep in 
het zand, en er zijn tot nu toe geen vraagstellingen naar voren gekomen waarvoor opgraving nodig 
is. 

RCE ziet tevens ethische bezwaren. Er valt mogelijk wettelijk niet veel te doen aan het onderzoek. 
Zeker als RWS de vergunning voor grondverstoring of geeft. Ondanks dat de ratificatie nog niet 
rond is heeft Nederland wel de Annex van UNESCO 2001 geaccepteerd. Hierin staat ook dat 
financiering van de opgraving door verkoop spullen niet is toegestaan. Dit zou een volkomen 
verkeerd bericht de wereld inzenden dat zeer schadelijk voor de reputatie van Nederland kan zijn, 
vooral ook omdat wij wel met de vinger naar anderen wijzen. 

Afspraak: Schriftelijke reactie aan initiatiefnemers met de regels zoals wij die hanteren, inclusief 
het ethische standpunt van Nederland. 

9. Onderzoek RCE naar mogelijk Brits oorlogsschip 

De RCE overweegt een onderzoek naar een schip van de Britse Admiraliteit in Nederlandse wateren 
(programma Maritiem Nederland). Er wordt niet gegraven, maar wel gekeken. Het wrak is 
gevonden door amateurduikers en ligt vol met kanonnen. RCE wil het onderzoek afstemmen met 
de Engelsen voordat het plaatsvindt.IME zal contact opnemen met het VK. 

10. Activiteiten programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2019 
Er zijn heel veel activiteiten die kunnen worden gevolgd via www.maritime-heritage. 
Com. Een paar projecten zoals die in het jaarplan zijn opgenomen zijn: 

• Cuba, uitvoering van de MoU: veldwerk wordt momenteel gepland 
• Kanrin Maru en Van Bosse Japan: veldwerk wordt momenteel gepland 
• Noordzee: verkenning van de (vermoedelijke) Eendragt 
• Mysterieus wrak in Engelse wateren met bronzen kanonnen. Samenwerking met Wessex 

Archeology. 
• Australie: 

1 - Groot project Nederlandse scheepswrakken aan de westkust van Australie, vervolg van 
het Golden Age project. Vindplaatsen worden opnieuw geinventariseerd door het Western 
Australian Museum (WAU). 
2- Vliegtuigen Broome. Op 2 maart 1942 uit Jakarta gevlucht, beschoten en bij Broome 
neergestort. Is eveneens een onderzoek van WAU. 

• Inventarisatie scheepswrakken Zuid-Afrika, wordt in het kader van capaciteitsopbouw via 
de Universiteit Leiden geleid. 

• MoU's met Engeland (met het oog op Brexit) en Finland (Huys te Warmelo). 
• Wrakkentelling: Van Defensie twee reservisten gekregen die gaan helpen bij telling en het 

updaten van de databank. 
• Afdekking wrak VOC-wrak Vliegend Hert bij Belgie, verslechterende toestand van het wrak. 

11. 	W.v.t.t.k. 



De minister van OCW is momenteel op Curacao. OCW heeft haar best gedaan om het 
onderwatererfgoed en - archeologie in het programma te verwerken. Dit lijkt geslaagd; UNESCO-
verdrag staat op de agenda van het Vierlandenoverleg. OCW heeft een oud-gouverneur van Aruba 
gevraagd om ambassadeur archeologie te worden, om zo bestuurlijk draagvlak te creeren. 

11. Sluiting 

Het eerstvolgende overleg vindt plaats in april 2019. 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Startnota aanpassing AMvB archeologie .docx 
dinsdag 23 april 2019 15:01:00 
Startnota aanpassing AMvB archeologie 	.docx 
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Ha•  

Ik ben volgens mij een heel eind. Benieuwd wat je ervan vindt. 

Startnota is opgesteld door werkgroep van WJZ, RCE en Inspectie. 

Groet! 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Startnota aanpassing BEa 
Datum: 	 dinsdag 7 nnei 2019 12:50:00 
Bijlagen: 	Startnota aanpassing AMvB archeologie 	.door 

Hoi 

Bijgaande de versie van de startnota aanpassing Bea die wat ons betreft klaar is om in 
ons DT en in de gremia binnen de RCE te bespreken. Eens om dat in gang te zetten? 

1111 heeft ook al meegelezen en vind het een helder verhaal. 

Groet, 

IMIRIP en Kunsten van het ministerie van OCW 
Rijnstraat 50 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
Telefoon +31 MIME 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Hoi 

Startnota aanpassing AMvB archeologie .doo< 
vrijdag 17 mei 2019 12:08:00 
Startnota aanpassing AMvB archeologie 	.docx 
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en ik hebben het gesprek met DEF vertaald naar de startnota. Lees je even mee? 

Groet, 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Startnota aanpassing AMvB archeologie.M.docx 
dinsdag 16 juli 2019 14:47:30 
Startnota aanpassing AMvB archeologie 	.docx 
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Hoi 

Hierbij het aangekondigde stuk voor het DT van donderdag. 

Ik kan het format voor de aanbieding niet meer vinden maar het volgende ter 
toelichting: 

• De startnota is afgestemd met RCE (besproken in het Strategieberaad), met de 
inspectie, WJZ en met Defensie. 

• Belangrijkste aandachtspunt van de RCE is de financiering van de structurele 
extra taken na 2021. Dit geldt overigens ook voor Unesco 2001 en voor enkele 
andere zaken die uit Erfgoed Telt voortkomen. Hier zou integraal naar moeten 
worden gekeken. 

• De vraag aan het DT is of de nota zo kan worden ingediend bij WJZ en de 
commissie B&I. 

• Als de nota is goedgekeurd door WJZ en B&I zal er nog veel afstemwerk met de 
in de nota genoemde partijen nodig zijn. In de werkplannen en MA van 2020 
moeten we hier rekening mee houden. 

• Een kritisch punt is de capaciteit bij WJZ. Die is momenteel zeer beperkt. Bij het 
veld zijn echter wel verwachtingen gewekt. Met name bij de maritieme 
vrijwilligers zit een risico. Als zij nog een jaar moeten wachten op aangepaste 
regelgeving dan zullen zij het vertrouwen in OCW waarschijnlijk verliezen. 

Vriendelijke groet, 

en 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Dag 

(@mindef.n1" 
(@rnindef.n1  

RE: Startnota aanpassing AMvB archeologieMM.docx 
dinsdag 16 juli 2019 14:57:24 
Startnota aanpassing AMvB archeoloaie 	.docx  
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Veel dank. Ik heb op een paar woordjes na alles overgenomen. Was voornamelijk 
redactioneel. 

Komende donderdag wordt de nota in ons directieoverleg besproken. Daarna gaat hij 
het juridische afstemmingsproces in. Daarbij komen we uiteraard weer bij jullie terug, 
maar dan aan de hand van concrete teksten. 

Je vroeg nog waar je meer kunt vinden over de bestaande uitzondering voor vrijwilligers 
op land. Daarvoor kun je het beste kijken in het Besluit Erfgoedwet Archeologie. 

Vriendelijke groet, 

Van: 	 @mindef.nl] 
Verzonden: dinsda 16 juli 2019 13:56 
Aan: 
CC: 	 ©mindef.n1 
Onderwerp: RE: Startnota aanpassing AMvB archeologie .docx 

Het was een lets grotere klus dan ik had voorzien en ik werd intussen door diverse actualiteiten 
afgeleid; hierbij alsnog mijn commentaar in track changes. 
Mvg 

• 
ctie Juridische Zaken 

Nationale Taken & Rechtshandhaving 

Kalvermarkt 32 I 2511 CB Den Haag I H3.14A 
Postbus 20701 12500 ES Den Haag I MPC 58B 
M 06 	 I 	 Camindef.n1  

Van: 
Verzonden: dinsdag 16 juli 2019 07:29 
Aan: 	 Pminocw.nl> 
CC: 	 Pminocw.n1>; 

Prnindef.nI> 
Onderwerp: RE: Startnota aanpassing AMvB archeologiellill.docx 



De actualiteit had me sinds mijn vorig bericht in de greep; ben er daarom nog heel even mee 
bezig, reactie volgt vanochtend. 
Mvg 

■ 
Van: 
Verzonden: vrijdag 12 juli 2019 13:46 
Aan: 	 Pminocw.nl>  
CC: 	 Pminocw.nl>, 

mindef.n I> 
Onderwerp: RE: Startnota aanpassing AMvB archeologielli..docx 

Excuus voor mijn late reactie 
Maandag heb je mijn commentaar, is dat OK? 

Mvg 

Van: 	 _Pminocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 12 juli 2019 13:33 
Aan: 	 Pmindef.nl>  
CC: 	 Pminocw.nl>, 

@mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Startnota aanpassing AMvB archeologieMill.docx 

Dag 1111 

Weet jij al wanneer je jouw commentaar zou kunnen leveren? 

Vriendelijke groet, 

Van: 	 (mindef.nl] 
Verzonden: maandag 24 juni 2019 16:33 
Aan: 	 Camindef.n1  
CC: 
Onderwerp: RE: Startnota aanpassing AMvB archeologielM.docx 

Oeps, de bijlage.... 

From: 
Sent: maandag 24 juni 2019 16:28 
To: 

	

	 Pminocw.n1>; 
Pmindef.nl> 

Cc: 	 Pminocw.nl>  



Subject: RE: Startnota aanpassing AMvB archeologie....docx 

Hall en 

In de bijlage alvast mijn commentaar. 

kijk jij ook nog even mee? In de comments heb ik een paar dingen staan die jij nog even 
moet checken ;). 

Dank! 

Groet, 

U 

From: 	 n@minocw.nl> 

Sent: vrijdag 21 juni 2019 15:36 
To: 
	

Pmindef.nI>; 

Pmindef.nI>  
Cc: 	 Pminocw.nl>  
Subject: Startnota aanpassing AMvB archeologiellIM.docx 

Beste III en® 

Bijgaand de startnota aanpassing AmvB archeologie waarin de besproken uitzondering 
voor vliegtuigbergingen volgens de regelen der kunst wordt beargumenteerd en 
toegelicht. Graag jullie reacties hierop. 

1111 zou jij ook willen kijken naar de in de nota beschreven uitzondering voor 
vrijwilligers. Hier zit een link met de oorlogswrakken/graven. 

De andere twee uitzonderingen kunnen jullie buiten beschouwing laten. 

Alvast bedankt. 

Vriendelijke groet, 

en 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 



aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Startnota aanpassing AMvB archeologie11.11.docx 
zaterdag 20 juli 2019 9:29:43 
Startnota aanpassing AMvB archeologie 	.doo( 

18. 

Hoi 

Bijgaande startnota is afgelopen donderdag in ons MT besproken en akkoord bevonden. 
Hij kan dus wat ons betreft aan het MT WJZ en de commissie worden voorgelegd. Kun jij 
dat alvast in gang zetten? 

Vriendelijke groet, 



Ministerie van Onderwijs, Cultuur, en 
Wetenschap 

19. 

TER INFORMATIE 	 Wetgeving en Juridische 
Aan: DGCM 
	

Zaken 

Van 

Datum 
23 augustus 2019 

Referentie 

nota 	Advies Commissie BenI inzake startnota aanpassing AMvB Bijlagen 
archeologie 	 Startnota 

Kopie voor 

Paraaf vz. Cie B&I 

Datum 
	 Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 
2 

Aanleiding 
Deze nota informeert u over het advies van de commissie Beleidskwaliteit en 
Instrumentkeuze betreffende de bijgevoegde startnota 'Aanpassing AMvB 
archeologie'. 

Advies 
Hieronder treft u het advies aan. 

I. 	Feitelijke informatie 

De Erfgoedwet bevat een opgravingsverbod: je hebt een certificaat nodig om op 
te mogen graven. Het Besluit Erfgoedwet Archeologie (Bea) bevat momenteel drie 
uitzonderingen op de certificatieplicht. In de startnota wordt voorgesteld het BEa 
aan te passen door het toevoegen van voorwaardelijke uitzonderingen op de 
certificatieplicht voor: 

a) vrijwilligers in de maritieme archeologie; 
b) werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het kunnen verkrijgen van een 

opg ravingscertificaat; 
c) vliegtuigbergingen onder coordinatie van het ministerie van Defensie; 

en het wijzigen van het BEa ten aanzien van het 
d) bevoegd gezag voor archeologische monumenten op de Noordzee. 

a. 
Het voorstel is om de mogelijkheid te creeren voor de minister om onder 
voorwaarden een ontheffing op de certificeringsplicht te verlenen aan groepen 
vrijwilligers. Over de uitvoering zullen nadere regels worden gesteld in een 
ministeriele regeling. 
Met deze uitzondering wordt het mogelijk dat sportduikers, als vrijwilligers in de 
maritieme archeologie, een bijdrage leveren aan de erfgoedzorg. Daarnaast is het 
doel om het draagvlak onder hen voor een zorgvuldige en respectvolle omgang 
met het cultureel erfgoed onder water te vergroten. 

Pagina 1 van 2 



b. 
Met de inwerkingtreding van de Erfgoedwet per 1 juli 2016 is het 
vergunningsstelsel vervangen door een certificeringsstelsel. Om een 
opgravingscertificaat te behalen, moeten organisaties aantonen dat zij op een 
goede manier een opgraving kunnen verrichten. Echter, conform het 
opgravingsverbod mogen zij dit niet, want om te mogen opgraven is een 
certificaat nodig. Hierdoor wordt het nieuwe toetreders onmogelijk om op de 
markt te komen. Daarom wordt voorgesteld een uitzonderingsbepaling op te 
nemen voor werkzaamheden die benodigd zijn voor het verkrijgen van een 
certificaat. 

Datum 
23 augustus 2019 

c. 
Voorgesteld wordt om een uitzondering op de certificeringsplicht te creeren voor 
de berging van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog onder coordinatie van het 
ministerie van Defensie, waarbij sprake is van het ruimen van explosieven en/of 
de aanwezigheid van menselijke resten. Daarnaast wordt voorgesteld actief te 
communiceren naar gemeenten over hun rol bij het rekening houden met 
cultureel erfgoed bij vliegtuigbergingen en het betrekken van archeologen bij het 
opstellen van het werkprogramma vliegtuigbergingen. 

d 
In het Bea wordt per abuis voor de Noordzee verwezen naar het bevoegd gezag 
voor gebouwde en aangelegde rijksmonumenten. Hier vallen archeologische 
monumenten niet onder. De verwijzing worden vervangen door een verwijzing 
naar de minister van IenW, met adviesrol voor de minister van OCW. 

II. 	Advies 

De commissie Beleidskwaliteit en Instrumentkeuze adviseert positief op het 
voorstel, maar vraagt nog aandacht voor de volgende punten en adviseert de 
startnota (zo nodig) naar aanleiding daarvan aan te passen. 

• De Commissie merkt op dat de startnota momenteel een korte passage 
bevat over het aanschaffen van een Automatic Identification System 
(AIS). Tijdens de vergadering werd duidelijk dat een AIS niet verplicht zal 
worden gesteld, omdat het op te veel praktische en privacyrechtelijke 
bezwaren stuit. De Commissie adviseert deze passage daarom te 
verwijderen of, indien toch wordt gekozen voor een verplichtstelling van 
een AIS, deze keuze te beargumenteren en uit te werken in de startnota. 

• De Commissie merkt op dat met de wijzigingen van het Bea een 
verschillend uitzonderingensysteem zal bestaan op het water ten opzichte 
van het land. In de startnota komt nog niet geheel naar voren waarom 
wordt gekozen voor twee verschillende systemen. De Commissie adviseert 
de argumenten voor deze keuze nader uit te werken in de startnota. 

Pagina 2 van 2 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Startnota aanpassing AMvB archeologie .docx 
dinsdag 10 september 2019 11:00:08 
Startnota aanpassing AMvB archeologie 	.docx 
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Hoi 

Ik heb de startnota aangepast aan het commentaar uit de commissie B&I. Voor het 
aanpassing van de planning heb ik uiteraard jou nodig. Zou jij daar naar kunnen kijken? 

Groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: le concept aanpassing BEA 
Datum: 	maandag 28 oktober 2019 14:04:58 
Bijlagen: 	AMvB conceottdocx 

Ook voor jullie. 

We hebben een eerste afspraak staan als 	weer terug is van vakantie. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: vrijda 25 oktober 2019 11:29 
Aan: 
Onderwerp: le concept aanpassing BEA 

Ham en 

Ik heb een eerste versie van de aanpassing van het BEA. Ik heb me gelet op de 
beperkte tijd alleen gericht op de uitzondering voor de duikers. 
Ik zeg er voor de volledigheid maar bij dat dit een eerste worp is. 

Na mijn vakantie pak ik dit weer op. Vragen/opmerkingen van jullie kant kunnen we dan 
ook bespreken. 

Groeten, 

Wetgevingsjurist/Juridisch adviseur 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag 
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag 

T: 06 
E: 	 (aminocw.n1  
Niet aanwezig op 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

FW: Startnota aanpassing AMvB archeologiell= opmill 
dinsdag 29 oktober 2019 13:40:33 
Startnota aanpassing AMvB archeologie 	sipra..docx 
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Enkele scherpe opmerkingen van 
	In het kader van de interdepartementale 

afstemming. 

Groet, 

Van: 	 @rws.nl] 
Verzonden: maanda 21 oktober 2019 16:04 
Aan: 
Onderwerp: Startnota aanpassing AMvB archeologie_1338799 opm JBS 

Dag 

Ik heb even naar het bijgaande document gekeken. Een paar dingen kloppen niet helemaal. 
Ik ben op zoek naar iemand van beleid van IenW die er ook lets over kan zeggen maar daar 
heb ik nog geen naam bij. 
Groetjes, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	samenvatting bepalingen aanpassing AMvB 
Datum: 	 vrijdag 8 november 2019 17:03:26 

DaMM 

Hieronder, zoals net aan de telefoon besproken, een beknopt overzicht van de 
voorgenomen wijziging. Ik benadruk toch nog maar even dat hier geen rechten aan 
kunnen worden ontleend en dat in de uiteindelijke uitwerking in regelgeving nog nieuwe 
inzichten kunnen optreden. Maar zoals het hier staat hebben we het eerder met elkaar 
besproken. 

Een goede dag gewenst morgen! 

Vriendelijke groet, 

Doel 
Mogelijk maken dat sportduikers, als vrijwilligers in de maritieme archeologie, een bijdrage 
leveren aan de erfgoedzorg en het vergroten van het draagvlak onder hen voor een zorgvuldige 
en respectvolle omgang met het cultureel erfgoed onder water. 

Middel 
Het voorstel is om in het Besluit Erfgoedwet Archeologie de mogelijkheid te creeren voor de 
minister van OCW om onder voorwaarden een ontheffing op de certificeringsplicht te verlenen 
aan groepen vrijwilligers. De ontheffing kan betrekking hebben op het meenemen van 
voorwerpen die acuut worden bedreigd, het meenemen van voorwerpen die dienen ter 
identificatie en/of op het verrichten van specifieke kleinere onderzoekshandelingen op een 
locatie, zoals beschreven in een in te dienen projectplan. Over de uitvoering zullen nadere regels 
worden gesteld in een ministeriele regeling. 

Uitwerking 
Reikwijdte ontheffinq 

• De ontheffing kan betrekking hebben op het meenemen van voorwerpen die acuut worden 
bedreigd, het meenemen van voorwerpen die dienen ter identificatie en/of op het 
verrichten van specifieke kleinere onderzoekshandelingen op een locatie, zoals beschreven 
in een in te dienen projectplan. 

• De duur van de ontheffing is maximaal een jaar. 
• De omvang van het gebied waarvoor de ontheffing geldt, is afhankelijk van het ingediende 

projectplan en de aard van de daarin beschreven activiteiten. 
• De ontheffing heeft betrekking op de binnenwateren, de territoriale zee en de 

aansluitende zone (t/m 24 mijI). Na ratificatie van Unesco 2001 kan dit worden uitgebreid 
naar de EEZ. 

• De ontheffing kan geen betrekking hebben op (voorbeschermde) rijks- provinciale of 
gemeentelijke monumenten. 

• Ook oorlogsschepen vallen buiten de ontheffing, tenzij er expliciete toestemming is van de 
vlagstaat. 

• Oorlogsschepen waarvan de vlagstaat onbekend is worden eerst getracht te identificeren 



zonder het wrak te beroeren. Het meenemen van een voorwerp ter identificatie is alleen 
toegestaan na expliciete toestemming van de minister van OCW. 

Vereisten voor de aanvraag 
• Voor het verkrijgen van een ontheffing moet een aanvraag worden ingediend bij de 

minister van OCW. 
• De aanvrager is een vereniging die: 

• als statutair doel het behouden en beoefenen van archeologie heeft; 
• een gedragscode kent waarin ten minste is opgenomen dat leden zich zullen 

houden aan wet —en regelgeving; en waarin ook wordt ingegaan op hoe ethisch 
juist te handelen, bijvoorbeeld ten aanzien van oorlogsgraven of illegale handel; 

o interne sancties verbindt aan het schenden van de gedragscode. 
• In de aanvraag wordt duidelijk aangegeven welke leden van de vereniging in het veld 

verantwoordelijk zijn en wie als projectleider/duikteamleider optreedt. 
• Uit de aanvraag blijkt dat de in het veld verantwoordelijke leden van de vereniging 

voldoende zijn opgeleid met oog op de voorgenomen activiteiten, minimaal equivalent 
Basiscursus Maritieme Archeologie. 

Overige verplichtingen/algemene randvoorwaarden  
• Het melden, rapporteren, documenteren en conserveren van vondsten (art. 5.6 en 5.4.1 

Erfgoedwet) is verplicht (idem land). 
• Na verlenen van de ontheffing wordt een onderzoeksmelding gedaan in Archis. De 

archeologische waarnemingen en vondsten in het kader van het onderzoek worden 
hierbinnen gemeld. 

• Vrijwilligers dienen de vondsten zodanig aan te leveren dat degradatie zoveel mogelijk 
wordt voorkomen en een goede conservering mogelijk is. 

• Bij de uitvoering van het project moet men zich houden aan de richtlijnen uit de 
Basiscursus Maritieme Archeologie. 

• Meegenomen voorwerpen blijven eigendom van de eigenaar (depot, land, bedrijf etc.), 
maar kunnen in bruikleen worden gegeven, bijvoorbeeld bij de vinder, mits de vondsten 
zijn gemeld en de eigenaar daarmee instemt. 

• Voorwaarde voor wat betreft de Noordzee is dat het vaarplan vooraf is gemeld aan de 
Kustwacht en Inspectie. 

• Uiteraard moeten alle reguliere voorschriften die betrekking hebben op de gang van zaken 
op en onder water, bijvoorbeeld m.b.t. het duiken in vaargeulen, worden nageleefd. 

• De RCE neemt een besluit over de projectaanvraag, gehoord de betrokken gemeente(n). 

Gevolgen voor verenigingen 
• Rechtsvorm aanpassen naar vereniging (bijv. STIMON) 
• Gedragscode ontwikkelen of aanpassen (samen met OCW) 
• Interne sanctieprocedure ontwikkelen 
• Communicatie naar leden 
• Aanvragen doen bij de RCE 
• Conserveren opnemen in Basiscursus Maritieme Archeologie 



Directie Erfgoed en Kunsten van het ministerie van OCW 
Rijnstraat 50 
Postbus 16375 
2500 B3 Den Haag 
+31 

(minocw.n1  



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Besluit erfgoedwet archeologie - aantekeningen nav overleg 
donderdag 28 november 2019 12:28:33 

- Overleg 28 nov -Wijziging Bea.docx  
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Hoi 

Bijgaand mijn aantekeningen van zojuist. 

Groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: BEa - overleg 16 januari 
Datum: 	dinsdag 14 januari 2020 11:27:35 

Hoi 

Eventjes snel: 
Opmerking 3: ja, maar we moeten wel even nagaan welke niet nodig is. 

Opmerking 4: Klopt, de nadere regels kunnen alleen gaan over de uitzondering zelf. Er 
mogen geen nieuwe elementen in de nadere regeling staan. Daar moeten wij als WJZ 
wel op toezien. 

Opmerking 5: Zie Ar 5.21 

Groeten, 
Michael 

Van: 
Verzonden:  maanda 13 januari 2020 12:17 
Aan: 
Onderwerp:  BEa - overleg 16 januari 

Hoi 

Voor de bijeenkomst van as. donderdag over het Bea stonden nog een aantal vragen 
aan ons open. 
Wil je daarin met me meekijken? Zie opmerkingen 3, 4 en 5. 

Groet, 



26 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
	Overleg BEa 23/1 

Datum: 	donderdag 23 januari 2020 13:28:46 

Hi 

Ik heb even mee zitten typen, dus onderstaande ter info 0 

Groet, 

Wijziging BEa 
Overleg 23 januari 2020 

• Er is een grondslag voor een regeling voor de aanvraag voor de ontheffing. Daarnaast is er 
al een Besluit aanwijzing richtlijn op professionele wijze verrichten van opgravingen. Willen 
we separate regelingen (regeling wordt dan overzichtelijker) of willen we ze integreren 
(meer zicht voor burgers op geldend recht)? Aan WJZ, maar voorkeur voor separate 
regelingen. 

• WJZ schrijft de regeling, met input van EenK en vooral van de RCE (vanwege de grote rol bij 
de aanvraag). Geen MR en RvS, maar wel een uitvoeringstoets (RCE en Inspectie). Een 
ministeriele regeling kan in werking treden op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

• Voor 7 februari: WJZ maakt een schone versie van het BEa, om naar Defensie to sturen. 
maakt een eerste opzet voor de toelichting. 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Memorie van toelichting aanpassing BEA algemeen.docx 
maandag 27 januari 2020 13:41:37 
Memorie van toelichting aanpassing BEA algemeen.docx 
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Hoi 

Ik ben vrijdag en vandaag aan de slag geweest met de memorie van toelichting op de 
aanpassing van het BEA. Ik ben een heel eind gekomen. Lees jij mee? En misschien kun 
je bij de nog uitstaande punten al wat aanvullen? 

Groet, 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

voorbeelden voor nota van toelichting BEA 
maandag 27 januari 2020 15:39:29 
voorbeelden voor Nota van Toelichting BEA  
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.docx 

Dag allemaal, 

Zoals afgesproken ben ik met mijn maritieme RCE-collega's gaan sparren over 
voorbeelden van kleine onderzoekshandelingen voor de Nota van Toelichting bij het BEA. 

We hebben het lets breder opgepakt en ook een voorbeelden gegeven van de soort 
objecten die direct kunnen worden bedreigd door erosie. 
Daarnaast ook een aantal zaken die je alleen in uitzonderlijke gevallen wil toestaan (en 
waarvan de nut en noodzaak dus in het plan van aanpak ook goed gemotiveerd moet 
worden). 
En ten slotte een aantal activiteiten die expliciet niet onder de ontheffing vallen. 

We kunnen dit in het volgende BEA overleg bespreken. 

Groeten, 

Beleidsmedewerker Strategie en Internationaal 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Ministry of Education, Culture and 
Science 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Cultural Heritage Agency 

•Smallepad 5 3811 MG Amersfoort 

Postbus 1600 / P.O. Box 1600 3800 BP Amersfoort The Netherlands 

T +31 

M +31 

ftcultureelerfgoed.n1  



Memorie van toelichting aanpassing BEA algemeen.docx 
maandag 3 februari 2020 17:05:14 
Memorie van toelichtina aanoassing BEA algemeen.docx 

30 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Dag alien, 

Ik heb een eerste worp gemaakt voor het algemene deel van de toelichting op de 
aanpassing BEA. In deze versie zitten al opmerkingen van 	Graag bespreken we 
hem komende donderdag. 

Groet! 



Van: 
Verzonden: maanda• 2 maart 2020 16:16 
Aan: I ) 
CC:  1 0  
Onderwerp: RE: memorie van toelichting BEA 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: memorie van toelichting BEA 
Datum: 	maandag 2 maart 2020 16:18:55 

Prima. 
10 

Hartelijk danker ik kijk er later deze week naar ok? 

Hartelijke groeten, 

Van: 
Verzonden: maandag 2 maart 2020 15:33 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: memorie van toelichting BEA 

Hoi 

Fijn dat je weer kunt aanhaken! Zie bijlage voor de meest recente versie van de 
toelichting. We hebben de tekst tot aan TOT HIER doorgenomen met WJZ, 	en 

Groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 27 februari 2020 15:23 
Aan: 
Onderwerp: memorie van toelichting BEA 

Ha 

wil graag weer aangehaakt worden bij de aanpassing van het Bea. Kun je hem 
(of mij) de nota van toelichting toesturen (aangepaste versie Bea zelf heb ik wel en kan 
ik hem geven). 

Dank, 

Beleidsmedewerker Strategie en Internationaal 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Ministry of Education, Culture and 
Science 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Cultural Heritage Agency 
Smallepad 5 13811 MG I Amersfoort 



Postbus 1600 / P.O. Box 1600 I 3800 BP I Amersfoort I The Netherlands 

T +31 
M +31 

Pcultureelerfgoed.n1  



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Overleg BEa donderdag 
dinsdag 3 maart 2020 15:56:28 
9380 - Conceotbesluit -Wijziging Bea.docx  
Memorie van toelichting aanpassing BEA algemeen.docx 
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Dag alien, 

Komende donderdag hebben we weer overleg over de aanpassing van het Bea. Helaas 
kan ik er dit keer niet bij zijn. Het lijkt me wel goed om het overleg to laten doorgaan. 
Ik heb aan 	gevraagd of zij de wijzigingen in de toelichting wil bijhouden (zie 
bijgaand voor de laatste versie). 	deed dat altijd al voor het wijzigingsbesluit. 

Een goed overleg gewenst, en tot volgende week. 

Groet! 

Van: 
Verzonden:  dinsda 3 maart 2020 15:25 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  BEa 

Hoi 

en ik hebben nog wat openstaande vragen beantwoord in het BEa ter 
voorbereiding op donderdag - zie bijlage. 

Groet, 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Memorie van toelichting aanpassing BEA algemeen.docx 
woensdag 8 april 2020 13:39:57 
Memorie van toelichting aanpassing BEA algemeen.docx 
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Allen, 

We proberen nu om een verbinding tot stand to brengen. Bijgaand de laatste versie van 
het stuk. 

Groet, 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Memorie van toelichting aanpassing BEA algemeen.docx 
woensdag 8 april 2020 14:55:16 
Memorie van toelichting aanpassing BEA algemeen.docx 
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De versie na het overleg van zojuist. 

Groet! 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
RE: Stand van zaken aanpassen BEA 
woensdag 8 april 2020 13:10:56 

Dag 

Het korte antwoord is dat er enige vertraging optreedt ten aanzien van BEA. We hebben bier de afgelopen 
weken weinig aan kunnen doen. Goed dus om hier begrip voor te vragen. 

Groet. 

10.2 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 
Verzonden: woensdag 8 april 2020 11:05 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Stand van zaken aanpassen BEA 

1 1o1  

Gisteren hebben we onze eerste grote beslissing ivm Corona moeten nemen voor het programma ; de veldschool 
in Zeewolde zal dit jaar niet plaatsvinden. 

Omdat voorlopig de vergadering met STIMON en LWAOW niet doorgaan leek het mij goed om ze via de mail 
een terug koppelingen over de stand van zaken te geven. 
Dus mijn vraag is waar staan met betrekking tot de aanpassingen van de BEA? 

Met vriendelijke groet, 

Verstuurd vanaf mijn i Phone 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Postbus 1600 
3800 BP Amersfoort 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Hierbij. 
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9380 - Conceptbesluit -Wijziging Bea-versie Defensie.docx 
woensdag 15 april 2020 16:08:37 
9380 - Conceptbesluit -Wijziging Bea-versie Defensie.docx 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

FW: aanpassing BEa 
woensdag 15 april 2020 14:02:53 
Memorie van toelichting aanpassing BEA algemeen.aanvullingen..docx 
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Fijn! Ik stuur jouw reactie ook naar de anderen. 

Van: 
Verzonden:  woensdag 15 april 2020 13:54 
Aan: 
Onderwerp:  aanpassing BEa 

Hoi 

Ik ben om 15.00 beschikbaar voor het overleg. Niettemin hierbij ook een schriftelijke 
bijdrage. 

Gr. 

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 
II) ,,  

Postbus 16478 12500 BL I Den Haag 

T  
F  

@inspectie-oe.nl  
http://www.inspectie-oe.n1   



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

' 
(mindef.n11011.1111.1mindef.n1  

RE: Memorie van toelichting aanpassing BEA algemeen.docx 
donderdag 14 mei 2020 13:07:03 
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Beste 1111 en 

Alles goed met jullie in deze rare tijden? 

Zouden jullie al iets kunnen zeggen over wanneer een reactie vanuit Defensie op de 
stukken die ik doorstuurde mogelijk is? 

Ook ben ik benieuwd naar de gesprekken met de stafofficier. Ik ontving vandaag 
opnieuw geluiden van verontruste archeologen. Ik sluit niet uit dat zij binnenkort ook de 
Kamer van hun zorgen op de hoogte gaan brengen. Het zou beter zijn als we dat voor 
kunnen zijn. 

Vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 22 april 2020 11:34 
Aan: 	@mindef.n1; 	©mindef.n1 
CC: 	@mindef.n1; 
Onderwerp: Memorie van toelichting aanpassing BEA algemeen.docx 

Beste IIII en 

Zoals eerder aangekondigd ontvangen jullie hierbij de concepten van het 
wijzigingsbesluit van het Besluit Erfgoedwet Archeologie + toelichting. Hierin wordt 
geregeld dat er een uitzondering komt op de plicht tot het hebben van een 
opgravingscertificaat voor het doen van vliegtuigbergingen die onder coordinatie van 
Defensie worden uitgevoerd en waarbij menselijke resten en of explosieven in het spel 
zijn. 

We hebben bij het opstellen van dit wijzigingsbesluit gebruik gemaakt van de startnota 
die we eerder met jullie hebben afgestemd. 

Parallel aan deze wijziging zijn we natuurlijk ook bezig om de werelden van archeologie 
en vliegtuigbergingen nader tot elkaar to brengen. Uiteraard loopt dat nu wat vertraging 
op ten gevolge van de corona-crisis. Toch ben ik benieuwd of er al gesprekken gevoerd 
zijn met de stafofficier. En hoe gaat het eigenlijk met de bergingen zelf? Liggen die nu 
stil? 

Ik hoor graag van jullie. Kunnen jullie aangeven op welke termijn je kunt reageren op 
bijgaande stukken? 

Vriendelijke groet, 

Coordinerend beleidsmedewerker 
Directie Erfgoed en Kunsten van het ministerie van OCW 
Rijnstraat 50 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 



+31 610.2.e 
1O.2.€ 	P-minocw.n1 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
	

RE: BEa - artikelsgewijze toelichting 
Datum: 	 woensdag 24 juni 2020 14:34:08 
Bijlagen: 
	

9380 - Wijziging BEa - Besluit RA.docx 

Dag allemaal, 

Omdat mijn oog viel op 'behouden en beschermen' in de tekst van het BEa en we dat de 
vorige keer samen hadden gewijzigd, en er nog een paar vragen in de kantlijn stonden, 
ben ik de tekst en de artikelsgewijze toelichting nog eens helemaal nagelopen. Dat 
leidde nog tot een aantal aanpassingen van de rondgestuurde tekst. Zie bijgaand 
document. 

Ik kan er morgen zoals al bij 	aangekondigd niet bij zijn omdat ik een ander overleg 
moet voorzitten, maar ik neem aan dat jullie Kier wel mee uit de voeten kunnen. Zo 
niet, dan hoor ik dat achteraf graag. 

Hartelijke groeten, 

Van: 
Verzonden:  woensdag 24 juni 2020 11:22 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  RE: BEa - artikelsgewijze toelichting 

Goedemorgen, 

Bijgaand de Iaatste versie van het BEa, met artikelsgewijze toelichting. Hierin zijn de 
opmerkingen van 	(waarvoor dank!) verwerkt. 

Groet, 

en 

Van: 
Verzonden:  vrijdag 12 .uni 2020 18:18 
Aan: 
Onderwerp:  RE: BEa - artikelsgewijze toelichting 

Dag allemaal, 

Zoals beloofd hierbij mijn opmerkingen bij het artikelsgewijze deel. 

Fijn weekend! 

Groeten, 

Van: 
Verzonden:  donderda 11 .uni 2020 13:59 
Aan: 
Onderwerp:  RE: BEa - artikelsgewijze toelichting 

Hoi allemaal, 

Fijn dat we de artikelsgewijze toelichting zo viot konden doornemen! 
Bijgaand de Iaatste versie. 



Groet, 



E3 
Ensign (Union Jack) 
Escape hood/diving 
helmet 
Hand wheel 
Telegraph 
Counter 
Sextant 
Steam/pressure gauge 
Steam/pressure gauge 
Light 
Wooden chest 
Drip-pan 
Switchboard casing 

E5 
Fuel switchboard 
(starboard engine) 
Light 
Step 

E26 
Light 
Hand wheel 
Oil can/oil feeder 
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Van: 
	

11) 
Aan: 
	

11111.1111 
Onderwerp: 	RE: Presentatiewijziging BEA 291119.pptx 
Datum: 	donderdag 25 juni 2020 13:51:32 

• The wooden chest, drip-pan and switchboard casing are indeed missing. Also 
missing is another item from the E3, a small lamp. They will inform us shortly if 
and when these items can be handed over. 

• The fuel switchboard (E5) is already in your possession. Something was lost in 
translation. This is the same as "plate with inscription" (HMSE3-008). 

• The oil can/oil feeder is also already in your possession; this is the combination 
of the items "Hand wheel", "Grease pot" and "Light" (HMSE26-003, HMSE26-004, 
HMSE26-005) 

Van: 	 @noordzeemaritiern.nl] 
Verzonden: zondag 29 maart 2020 20:59 
Aan: 
Onderwerp: RE: Presentatiewijziging BEA 291119.pptx 

Dag 

lk hoop dat jij en jouw gezin in goede gezondheid verkeren en geen COVID-19 hebben 
opgelopen. 

Het is begrijpelijk dat de COVID-19 problematiek alle aandacht opeist en andere zaken even op 
een lager pitje komen to staan. 
Echter, zou je mij de lijst en afbeeldingen kunnen toezenden, wanneer je daar even tijd voor 
hebt? 

Met vriendelijke groet, 



Van: 1():) 	 minocw.nl] 
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 13:38 
Aan: 
Onderwerp: Re: Presentatiewijziging BEA 291119.pptx 

Dag 1() 

De lijst zal ik je sturen. Ben nu niet op kantoor. Op de andere vraag kom ik nog terug. 

) 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 4 mrt. 2020 om 20:57 heeft 
	

het volgende geschreven: 

Dag 

Vandaag, 4 maart, 15:55 uur, heb ik getracht je telefonisch te bereiken i.v.m. de 
openstaande vragen. 

Vooral de vraag m.b.t. de artefacten zou ik graag een antwoord op willen hebben. 
Of moet dit via een Wob-procedure verzocht worden? 

In afwachting van jouw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Noordzee Maritiem 

Van: 	 @noordzeemaritiem.nl] 
Verzonden: maanda 17 februari 2020 20:58 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Presentatiewijziging BEA 291119.pptx 

Dag 

Nog bedankt voor je reactie van 10 januari, het heeft enorm geholpen om het een 
en ander duidelijker te krijgen. Helaas door omstandigheden was ik nog niet in de 
gelegenheid geweest om eerder te reageren. Gelukkig bleek uit je antwoorden dat 
er nog voldoende tijd beschikbaar is, voordat het voorgestelde AMvB het volledige 
proces is doorlopen en de internetconsultatie vermoedelijk net voor de zomer zal 
plaatsvinden, indien jullie de planning halen. 

lk heb onder andere een onderzoeksvoorstel bij de RCE ingediend voor het 13 



Provincien-project. Dit voorstel heb ik als bijlage toegevoegd ter informatie. 
Persoonlijk denk ik dat het een heel mooi projectvoorstel is, een beetje ambitieus 
en tijdrovend misschien, maar tijd is geen probleem voor mij. lk ben wel benieuwd 
wat jij van het onderzoeksvoorstel vindt en of je nog opbouwende kritiek hebt 
welke ik kan meenemen bij toekomstige onderzoeksvoorstellen of aanvragen om 
de duikboten als Rijksmonument to erkennen. 

Dan zijn er nog een tweetal punten/vragen die hopelijk verder verduidelijkt kunnen 
worden door jou. 

Vraag 1: De artefacten zijn overgedragen aan de Britse ambassade gaf je aan op 
vraag 10. Zou je mij de lijst, en eventueel de foto's, kunnen toezenden van deze 
overgedragen artefacten, of moet dit via een Wob-procedure? 

Het volgende heeft betrekking op vraag 11, m.b.t. juridische leeftijdsgrens. De RCE 
heeft altijd gesteld dat er een verjaringstermijn van zes jaar bestond. lk hoop dat de 
vraagstelling zo duidelijker is: 

Vraag 2: Kan het ministerie van OCW bevestigen dat er geen verjaringstermijn geldt 
voor criminele activiteiten m.b.t. cultureel erfgoed? 

In afwachting van jouw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Noordzee Maritiem 

Van: 	 ©minocw.nl] 
Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 15:50 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Presentatiewijziging BEA 291119.pptx 

Dag 

Eensgelijks! Jij ook een heel goed 2020 gewenst. En voor die bescherming 
gaan we ons ook dit jaar weer inzetten! 

Hieronder per punt/opmerking een korte reactie. 

Vriendelijke groet, 

Van: 	 ©noordzeemaritiem.nl] 
Verzonden: dinsda 7 januari 2020 21:50 
Aan: 
Onderwerp: RE: Presentatiewijziging BEA 291119.pptx 



Dag 

Hopelijk ben je de feestdagen goed doorgekomen. Bij deze wil ik je nog de 
allerbeste wensen voor 2020 doen toekomen en ik hoop dat er een goed pakket 
maatregelen komt ter bescherming van het cultureel erfgoed en met name het 
maritieme cultureel en militair erfgoed. 

Dank voor het toezenden van de presentatie, het was mij helaas nog niet gelukt om 
een reactie te geven en de vragen die het bij mij opriepen zodanig te formuleren 
zodat die enkele onduidelijkheden zouden kunnen verhelderen. Persoonlijk had ik 
dit wel zien aankomen, echter zul je ook wel begrijpen dat ik op enkele punten 
duidelijk een andere mening ben toegedaan of deze AMvB een waardevolle 
toevoeging is voor het cultureel erfgoed op Nederlands grondgebied. 

Nog even ter verduidelijking, in de mailings die door de RCE zijn gedaan in aanloop 
naar het symposium werd steeds aangegeven dat jij de presentatie zou houden 
(geven). Nu is het eerder regel dan uitzondering dat er een ander beeld geschetst 
wordt van de werkelijkheid door de RCE, dus ik sta hier dan ook niet van te kijken 
dat jij de presentatie niet hebt gegeven maar 	lk hoop in elk geval dat je een 
fijn sinterklaasfeest hebt gevierd met je familie. 

Voor wat betreft de presentatie heb ik de volgende vragen: 

1. Dia 2: '2015-2017: Pilots Texel, Noordzee en Zeeland ter voorbereiding van een 
vrijstelling opgravingsverbod voor vrijwilligers' 
Het is bijzonder dat bij twee van deze pilots enorme problemen zijn geconstateerd 
die indruisen tegen de internationale en nationale wetgeving en dat dit ter zijde 
wordt geschoven en wordt afgedaan terwijl nu de wetgeving verruimd gaat worden 
door middel van een AMvB. 
Vraag: Hoe ziet het ministerie deze kwestie? 

Mede gezien de ervaringen met de pilots trekken we de conclusie dat een 
sterke betrokkenheid vanuit het rijk (de RCE) nodig is. Een algemene, brede 
vrijstelling (zoals bijvoorbeeld voor metaaldetectie op land) vinden we dan 
ook niet wenselijk. Daarom kiezen we voor een aanpak waarbij aan de 
voorkant, gedurende het proces en aan de achterkant contact is tussen 
professionals en vrijwilligers. 

2. Dia 3: Ontheffing: doel 
'Hoe: in het Besluit Erfgoedwet Archeologie opnemen dat vrijwilligers, onder 
voorwaarden mogen opgraven zonder certificaat.' 
Vraag: Hoe verhoudt dit zich met het UNESCO verdrag en de 'Code of Ethics for 
Diving'? 
http://www.unesco.orginew/enjcultureithemesiunderwater-cultural-
heritage/divers/code-of-ethics/  

Volgens mij worden al deze uitgangspunten verwerkt in de aanpak die we 
nu kiezen. 



3. Dia 5: 'Voor oorlogswrakken kan alleen ontheffing worden verleend als de 
vlaggenstaat toestemming heeft gegeven.' 
Vraag: Waarom wordt dit niet volledig uitgesloten, zodat dit alleen mogelijk is door 
een professionele (onderwater)archeoloog? 

Om de eigenaar van het wrak daar ook een stem in te laten hebben. Het 
kan zijn dat een buitenlandse mogendheid juist graag wil dat een bepaald 
object wordt meegenomen. Dat moet dan natuurlijk ook vallen binnen een 
door OCW goedgekeurd plan van aanpak. 

4. Dia 10: Proces 
Hier wordt duidelijk dat het proces op dat moment (30-11-2019) bij de step is voor 
het opstellen van het wijzigingsbesluit om daarna ter goedkeuring aan de minister 
en ministerraad aan te bieden. 
Vraag: Is het opstellen van het wijzigingsbesluit al gereed en wanneer is of wordt 
deze aangeboden aan de minister en de ministerraad? 

Ik verwacht dat dat na de zomer zal zijn. Daarvoor zal er nog een 
intemetconsultatie plaats vinden om iedereen in de gelegenheid te ste//en 
erop te reageren. 

5. Dia10: Advies Raad van State 
Vraag: Kun je verduidelijken hoe dit proces ongeveer verloopt en welke 
mogelijkheden er nog zijn voor de nabestaanden van oorlogswrakken om, indien ze 
het gevoel krijgen dat hun belangen niet goed worden behartigd, hier hun 
standpunt in to kunnen laten spreken? 

Je kunt het beste een reactie geven binnen de internetconsultatie. Die zal, 
als we onze planning halen, voor de zomer zijn. 

6. Dia 11: Gedragscode ontwikkelen (samen met OCW) 
In het verleden heb ik mij enorm ingezet om een gedragscode op papier to krijgen 
en toentertijd gingen bijna alle betrokken partijen akkoord met het concept wat er 
toen lag, echter de RCE kon hier niet mee instemmen. 
Vraag: Hoe staat het met deze gedragscode, en kan ik ook bij de ontwikkeling 
betrokken worden om namens de nabestaanden hun belangen in deze to 
bewaken? 

We vragen in de aanpak die er nu ligt van verenigingen die een plan van 
aanpak indienen dat zij een interne gedragscode hebben en dat zij aan het 
schenden hiervan interne sancties verbinden. 

7. Vraag: Is er aan het AMvB of de gedragscode ook een verplichting tot het voeren 
van AIS verbonden? 

Nee 

8. Vraag: Komt er nog een publiekelijke consultatieronde m.b.t. het AMvB, voordat 
deze aangeboden wordt aan de minister en ministerraad? 

Ja, zie hierboven. 

9. Vraag: Wanneer verwacht het ministerie van OCW het AMvB proces volledig of 



te ronden? 

Voorjaar 2021. 

10. Vraag: M.b.t. artefacten: Hoe staat het met de artefacten die teruggegeven 
zouden worden aan de UK? 

Zijn overgedragen aan de ambassade. 

11. Vraag: Kan het ministerie van OCW bevestigen dat er geen juridische 
leeftijdsgrens is m.b.t. criminele activiteiten tegen cultureel erfgoed? 

Die vraag houd je van me tegoed. Bedoel je verjaring? 

Hopelijk kunnen jouw antwoorden mij een beter beeld van de stand van zaken 
geven, zodat ik de nabestaanden kan inlichten over de situatie hier in Nederland. 

In afwachting van jouw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Noordzee Maritiem 

Van: 	 ©minocw.nl] 
Verzonden: donderdag 5 december 2019 15:53 
Aan: 	 @noordzeemaritiem.nr 
Onderwerp: Presentatiewijziging BEA 291119.pptx 

Dag 

Ik was er zeif afgelopen zaterdag ook niet bij. Ik was thuis Sinterklaas aan 
het vieren. Maar 	heeft bijgaande presentatie gehouden. Die geeft 
een aardige indruk van waar we nu staan. 

Als je vragen hebt weet je me te vinden. 

Vriendelijke groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
10.2.e 
RE: BEa - schone versie voor Defensie 
maandag 29 juni 2020 13:09:27 

Van: 10.2.e 
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 16:12 
Aan: 
CC: 

10.2.e 
10.2.e 

Allen, 

Zijn jullie akkoord als ik deze versie (met wijzigingen geaccepteerd) gebruik voor 
afstemming met  DEF  en I&W? 

10.2 

Van: 1 U 

Verzonden: maanda• 29 *uni 2020 12:34 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: BEa - schone versie voor Defensie 

Dag allemaal, 

Er bleek in de kopjes en de uitleg over de noodzaak van onderdeel d (bevoegd 
gezagtoedeling) toch nog iets niet to kloppen. Er werd namelijk steeds gesproken van 
ontheffingen, terwijI het in artikel 2.3 om vrijstellingen gaat. 

en ik zijn de tekst hier zojuist even op nagelopen en hebben nog wat wijzigingen 
aangebracht. 

Het blijft opletten zeg 0 

Hartelijke groeten, 
10..11 

Van: 10.2.e 
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 17:56 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: BEa - schone versie voor Defensie 

Dag allemaal, 

Op de valreep van het weekend nog een aantal aanscherpingen in tekst en toelichtingen. 

Fijn weekend! 

Hartelijke groeten, 

Onderwerp: RE: BEa - schone versie voor Defensie 

Oh verdomd, had de autocorrectie van Outlook me even mooi beet :-D 

Van: 
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 16:12 
Aan: 
CC: 



10.2 

Van: 10.2.e 

Van: 
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 15:02 
Aan: 
Onderwerp: BEa - schone versie voor Defensie 

10.2.e 

1 

Onderwerp: RE: BEa - schone versie voor Defensie 

Top, klinkt als een goede oplossing. Ik neem aan dat Bea BEa wordt ;-) 

G roet,  10.2. 

Van: 9.2.r 
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 16:10 
Aan:  10.2.e 
CC:  10.2.e 
Onderwerp: RE: BEa - schone versie voor Defensie 

Ha 

Ik heb 10.2. zojuist gesproken. Ik zal morgen nog even goed naar de toelichtingen op 
het bevoegd gezag kijken en die stroomlijnen, zodat de artikelsgewijze toelichting in lijn 
is met het algemeen deel en de tussenstap van het Ib Ow er ook in staat. Ook gaat de 
zin in de artikelsgewijze toelichting over explosieven eruit, en zal ik op die ene plek 'Bea' 
in 'Bea' wijzigen. Daarna stuur ik het weer rond aan de groep en kan jij het in proza 
zetten. 

Groeten, 

Verzonden: donderdag 25 juni 2020 15:51 
10.2.e 

Onderwerp: RE: BEa - schone versie voor Defensie 
Aan: 

Hoi  10 

Bedankt! Afhankelijk van hoeveel haast het heeft om aan Defensie/IenW to sturen, 
kunnen we dan nog wat inplannen. 
Het lijkt me trouwens het handigst als jij de tekstsuggesties en opmerkingen in het 
document van 15u zet, dan werken we vanaf jouw versie verder en dan zet ik het 
resultaat daarvan in Proza. 

Groet, 

Van: 10.2.e 
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 15:45 
Aan:  10.2.e 
Onderwerp: RE: BEa - schone versie voor Defensie 

10.2 is in gesprek, maar hij belt me straks terug 

Hoi allemaal, 

Bijgaand de 'schone' versie van het besluit, met daarin de algemene en artikelsgewijze 
toelichting, naar aanleiding van de bespreking vandaag. 

Groet, 

De informatie in de volgende berichten is gelijk aan de e-
mailwisseling van 24 juni -2020, document 11 en om die reden hier 
verwijderd. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

Re: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 
donderdag 2 juli 2020 12:15:13 

45 

Dag 

Fijn dat je ermee aan de slag gaat! Ik heb gesproken met 

Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

0 2 'ul. 2020 om 12:06 heeft 
@minienw.nl> het volgende geschreven: 

Dag 

heeft mij gevraagd dit op te pakken. Om afhandeling ervan te bespoedigen: 
un jij aangeven wie je bij RWS gesproken hebt? 

Met vriendelijke groet, 

P v. hoofd Zeevaart 

Directie Maritieme Zaken 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Rijnstraat 8 I 2515 XP I Den Haag I 12.0 

Van: 	 Pminocw.nl> 

Verzonden: maandag 29 juni 2020 17:32 

Aan: 	 Pminienw.nl> 

Onderwerp: 9380 Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en 

I&W.docx 

Beste 1111 

Ik werk binnen OCW als tearncoordinator archeologie en ben naar je 
doorverwezen door 	. Ik ben op zoek naar een collega binnen 
I&W om het volgende mee of te stemmen: 



Vanuit OCW zijn wij bezig om het Besluit Erfgoedwet archeologie aan te 
passen. Op een onderdeel heeft dit betrekking op de bevoegdheid van de 
minister van I&W, namelijk waar het gaat om de rot van bevoegd gezag 
voor het verlenen van vrijstellingen voor verenigingen voor 
amateurarcheologie op de Noordzee buiten gemeentelijk ingedeeld gebied. 
Deze rot is nu niet goed belegd. Ons voorstel is om hem bij de minister van 
I&W te beleggen, met adviesrol voor de minister van OCW. De belangrijkste 
reden hiervoor is dat vanuit I&W de meest integrate blik op activiteiten op 
de Noordzee bestaat. Wij hebben hierover reeds gesproken met RWS. Zij 
hebben een voorkeur voor het omgekeerde: beleggen bij MOCW, met 
adviesrol I&W, maar geven aan dat de uiteindelijke keuze aan het 
beleidsdepartement is. 

Bijgaand wijzigingsbesluit bevat vier onderdelen. Bovenstaande heeft 
betrekking op onderdeel d). Toch zouden we graag ook vanuit I&W een 
reactie ontvangen op onderdeel a), dat gaat over het creeren van een 
aanvullende ontheffingsmogelijk voor verenigingen van vrijwilligers in de 
maritieme archeologie. De onderdelen b) en c) hebben geen betrekking op 
I&W (scheelt leeswerk). 

Onze planning is om het concept besluit na de zomer in internetconsultatie 
te brengen. 

Hopelijk kun je me met de juiste collega in contact brengen. 

Vriendelijke groet, 

Coordinerend beleidsmedewerker 
Directie Erfgoed en Kunsten van het ministerie van OCW 
Rijnstraat 50 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
+31 

@minocw.n1  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht to verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts 
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

<9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en 
I&W.docx.awsec> 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Mattijssen, Christianne  
Siregar, Barbara; Lammers, Susan 

9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie.docx.awsec 
maandag 13 juli 2020 7:27:35 
9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie.docx  
ATT00001.htm  

46. 

Beste Susan en Barbara, 

Er is in de afgelopen maanden hard gewerkt aan de aanpassing van het Besluit 
Erfgoedwet archeologie. We zijn nu zover dat er een versie ligt waarop een 
uitvoeringstoets en een handhavingstoets door respectievelijk RCE en inspectie aan de 
orde is. 

Het wijzigingsbesluit is opgesteld door een werkgroep van EenK, RCE en inspectie. De 
planning is dat het wijzigingsbesluit vanaf 1 oktober de internetconsultatie in gaat. 
Inwerkingtreding is gepland voor 1 juli 2021. 

Zouden jullie op bijgaand besluit een uitvoeringstoets en handhaafbaarheidstoets willen 
laten uitvoeren? Deze toetsen worden onderdeel van het dossier dat aan de Raad van 
State zal worden toegezonden en worden na publicatie openbaar. 

Graag zouden we de toetsen uiterlijk 1 november 2020 ontvangen. Kunnen jullie laten 
weten of dat haalbaar is? 

Vriendelijke groet, 

Christianne Mattijssen 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Aanpassing BEa 
Datum: 	woensdag 2 september 2020 14:41:34 

en ik zijn ermee bezig. 

Van: 
Verzonden: woensdag 2 september 2020 14:37 
Aan: 
Onderwerp: RE: Aanpassing BEa 

Ha 

Hoever staat de berekening van de administratieve lasten? 

Ik vraag ernaar omdat de AMvB ook nog voorgelegd moet worden aan de ATR (het 
"regeldruk" college). 

Dat was voor mij nieuws. Maar die afspraken bestaan blijkbaar al langer. Ik kende ze 
alleen niet. 

Groeten, 

	Oors ronkelijke afspraak 	 
Van: 
Verzonden: woensda 2 se tember 2020 12:04 
Aan: 
Onderwerp: Geannuleerd: Aanpassing BEa 
Tijd: donderdag 3 september 2020 11:30-12:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 
Stockholm, Wenen. 
Locatie: 7e 
Urgentie: Hoog 

Zowel 	als 	kunnen morgen niet vanwege een directie uitje. Daarom sla ik 
deze maar over. Ik heb ook nog geen reactie van DEF en I&W (deadline 15/9). 

Groet, 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

FW: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 
dinsdag 15 september 2020 17:18:17 
9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I8E1111.docx 
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En ook de reactie van Defensie is op tijd. En ook interessant voor ons gesprek donderdag. 

Groet, 

Coordinerend beleidsmedewerker 
Directie Erfgoed en Kunsten van het ministerie van OCW 
Rijnstraat 50 
Postbus 16375 
2500 B] Den Haag 
+3 

(rrlinocw.n1  

Van 	 mindef.n1  
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 16:35 
Aan: 

CC: 
	 Pmindef.n1  

Onderwerp: RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en 184W.docx 

Beste 

Ben onverwacht even uitgeschakeld geweest, vandaar mijn late en helaas nog wat 
rudimentaire reactie op het concept wijzigingsbesluit. 
Voorshands ongeredigeerd stuur ik je vast de reacties door van onze Stafofficier 
Vliegtuigberging (SOVB) en het Hoofd van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke 
Landmacht (BIDKL) op de tekst. 

Graag heb ik nog de gelegenheid de kern daarvan in een tekstvoorstel van Defensie te 
verwerken. 
Voort dit moment komt het er samengevat in de kern op neer dat het aanbeveling 
verdient om de uitzondering zo te formuleren dat die geen aanleiding meer kan zijn voor 
uiteenlopende interpretaties. Voorkomen moet immers worden dat het verbod wel geldt 
ten aanzien van een wrak waarvan iemand betoogt dat het niet aannemelijk zou zijn dat 
zich daarin of in de nabijheid nog stoffelijke resten, explosieven of andere gevaarlijke 
stoffen zouden bevinden. Volgens mij kunnen we er, ook veiligheidshalve, maar beter 
vanuit gaan dat de aanwezigheid daarvan altijd moet worden aangenomen. Als je dat 
goed vindt, sleutel ik de komende dagen aan een formulering die recht doet aan die 
gedachte. 

De andere twee onderwerpen waarover wij elkaar nader moeten spreken (samenwerking 
tussen archeologen en (militaire) bergingsspecialisten en onze samenwerking t.a.v. 
militair erfgoed) heb ik voor coordinatie bij ons beleids-DG neergelegd. 

Tot gauw, 
Groet, 1111 



SOVB: 
Zie bijlage met commentaar in de tekst. Belangrijkste opmerking; 
Op een bergingslocatie van een vliegtuigwrak uit WOII liggen altijd explosieven 
(zie de omschrijving van explosieven in de Circulaire Vliegtuigberging) en 
gevaarlijke stoffen. Dit valt dus op voorhand ook niet uit te sluiten. 
Alle vliegtuigbergingen dienen derhalve onder de uitzondering te vallen. 

H-BIDKL: 
Vanwaar in conceptartikel 2.7 1e  lid de specificatie 'waarbij sprake kan zijn van 
explosieven, gevaarlijke stoffen of menselijke rester)? M.i. dient het niet van 
toepassing zijn van artikel 5.1.1e  lid te gelden voor alle vliegtuigwrakken uit 
WOII, ook wanneer van tevoren niet duidelijk is wat of wie er zich nog tussen de 
wrakdelen bevindt. De huidige specificatie biedt mogelijk ruimte voor 
archeologen om Defensie te weren van vliegtuigwrakken waarbij niet van tevoren 
duidelijk is of aan de bovengenoemde specificaties kan worden voldaan. 

Begripsbepalingen 
Artikel 2.7. van het conceptbesluit regelt slechts het bergen van vliegtuigwrakken 
door Defensie. Echter, ook buiten vliegtuigbergingen om geldt voor de door de 
Minister van Defensie aan de EODD en de BIDKL opgelegde rijkstaken, dat strikt 
genomen conform artikel 1.1. van de Erfgoedwet (Begripsbepalingen) niet-
gesprongen explosieven en vermiste oorlogsslachtoffers tot de definitie cultureel 
erfgoed behoren, waarop artikel 5.1. van de Erfgoedwet (Opgravingsverbod) van 
toepassing is. 

Daarom zou ik willen pleiten om in het conceptbesluit artikel 2.7 1e lid breder te 
trekken en niet alleen het bergen van (vaar- en) vliegtuigwrakken door de 
Minister van Defensie vrij te stellen van het opgravingsverbod, maar ook het 
opgraven van explosieven en het bergen en identificeren van vermiste 
oorlogsslachtoffers door de Minister van Defensie. 

Mijn voorstel zou zijn: 'Het opgravingsverbod in artikel 5.1, eerste lid, van 
de wet, is niet van toepassing op een opgraving die door de Minister van 
Defensie wordt verricht in het kader van het bergen van vaar- en 
vliegtuigwrakken, noch voor het opgraven van niet-gesprongen 
explosieven of het opgraven van vermiste oorlogsslachtoffers.' 

Van: 
Verzonden: maandag 20 juli 2020 16:35 
Aan: 	 @minocw.n1>; 
I() 	• @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en l&W.docx 

Best 	en 

Mijn excuses voor de lange radiostilte. Na drukte die sinds maart gepaard ging met de 
COVID-19-crisis, personeelswisselingen op dit dossier, twee vacatures in mijn cluster, en 
nu - gelukkig - het aanbreken van het zomerreces kan ik me er weer vol in storten. 
E.e.a. vergt nog wel wat goede gesprekken, vermoed ik, om te beginnen binnen 
Defensie. Kom er gauw op terug. 

Mvg 



Van: 	 Pminocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 11:29 
Aan: 	 Pmindef.n1>; 

pmindef.nl> 
Onderwerp: RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 

Dag". en 

In aanvulling op onderstaand. Wij hebben de planning van het wijzigingsbesluit 
doorgesproken en zouden graag uiterlijk 15 september een reactie van jullie hebben. 
Lukt dat? Eerder zou natuurlijk heel fijn zijn, maar we willen 1 oktober starten met de 
internetconsultatie, vandaar deze deadline. 

Vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 29 juni 2020 15:53 
Aan: 	(mindef.n1  
CC: 	@mindef.nl  
Onderwerp: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 

Dag MI 

Alles goed? 

Van 	begreep ik dat je op korte termijn aan de slag zou gaan met het bekijken 
van het concept aanpassing Besluit Erfgoedwet archeologie (de vliegtuigbergingen). Wij 
hebben de afgelopen tijd doorgewerkt aan het vervolmaken van het stuk. Bijgaand vind 
je de meest recente versie, met zowel de tekst van het besluit, de algemene en de 
artikelsgewijze toelichting. Het zou het fijnst zijn als je je commentaar in deze versie 
zou kunnen aangeven. 

Alvast bedankt. 

Groet! 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

FW: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 
dinsdag 15 september 2020 9:28:18 
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Ha alien, 

De lang verwachte reactie van I&W. Hier moeten we komende donderdag even op 
kauwen. Misschien kunnen jullie aivast je gedachten erover laten gaan. 

Groet, 

Van: 
Verzonden:  dinsda 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  RE: 9380 - Wijziging BEa 

@minienw.nl] 

- Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 

15 september 2020 7:36 

Dag 

Ik heb je verzoek van 29 juni met een aantal collega's besproken en daar is het volgende 
uitgekomen: 

Geen van de collega's voelt zich senang bij de rol van bevoegd gezag voor M IenW voor het 
verlenen van vrijstellingen voor verenigingen voor amateurarcheologie op de Noordzee. Met 
RWS 	 had je zelf al gesproken. Zij had een voorkeur voor het omgekeerde: de rol 
van bevoeg gezag beieggen bij M OCW, met een adviesrol voor IenW. IenW weet weinig van 
archeologie (en de Erfgoedwet) en zou daar wel verantwoording voor krijgen. In de toekomst, 
zoals bij Kamervragen, moeten we toch terugvallen op de kennis van OCW en dan kan het lastig 
worden. Die ervaring hebben we heiaas in het verleden al eens gehad toen OCW een 
Kamervraag bij IenW neerlegde (vanwege de coordinerend rol voor de Noordzee), maar wij 
voor de beantwoording van OCW afhankeiijk waren en de informatie niet kwam. 

De mogelijkheid om de bevoegd gezag rol bij OCW te laten met een adviesrol voor IenW, is 
echter ook minder wenseiijk. Een adviserende rol zou nog steeds gaan over de vraag of nader 
archeoiogisch onderzoek is vereist. Dit verondersteit inhoudelijke expertise op het gebied van 
erfgoed binnen IenW, terwijI dit geen beleidstaak is. Er functioneert bij ons weten ook geen 
'erfgoedcommissie' voor de Noordzee onder verantwoordeiijkheid van M IenW waar een 
aanvraag voor advies zou kunnen worden voorgelegd. Een adviesrol Iijkt, gelet op de 
vrijstellingsregeling, ook wat overdreven. Wanneer vrijstelling niet aan de orde is, moet men 
over een opsporingscertificaat beschikken. Dat certificaat wordt verstrekt door een instantie die 
door OCW wordt/is aangewezen. Wij zien hier kortom weinig ruimte voor een adviesrol van 
IenW. 

Ik wil echter niet alleen maar "njet" zeggen. Ik kan me voorstellen dat er nog een tussenvorm 
mogelijk is (met M IenW ais "de minister die het mede aangaat" o.i.d.) die recht doet aan de 
coordinerende rol van M IenW voor het ruimtegebruik op de Noordzee. Wij zijn bereid om 
gezamenlijk naar de mogelijke invulling daarvan te kijken. Als je dat wenst, dan hoor ik dat 
graag. 

Met vriendelijke groet, 

P v. hoofd Zeevaart 

Directie Maritieme Zaken 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Rijnstraat 8 I 2515 XP I Den Haag I 12.0 

De informatie in de volgende e-mails is gelijk aan de 
informatie in de e-mailwisseling van 24 juli 2020, 
document IV en om die reden verwijderd. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 
vrijdag 18 september 2020 12:49:01 
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Hoi 

Ik maak mij nog steeds zorgen over de rol van de amateur. De belangstelling van 
amateurs voor vliegtuigwrakken is vrij omvangrijk en op zijn minst hardnekkig. 
■ zullen dit niet in dank afnemen en ook niet stoppen met hun activiteiten. De kans 
dat deze oplossing op handhaving uitloopt is aanzienlijk. 

met 
onder andere door Defensie ter beschikking gestelde objecten, en vervolgens voor 
datzelfde werk justitie op zijn dak krijgt zal dat ook wel moeilijk te verkroppen zijn. 
Natuurlijk, de kwaliteit van de inzet van de amateurs wisselt nogal, van ordinaire 
schatgravers tot serieuze onderzoekers, en van de eerste willen we wel af, maar ik zou 
het jammer vinden als de 'goede' amateurs nu het wisselgeld worden voor de hobby van 
Defensie. 
Daar staat tegenover dat er, anders dan de circulaire doet geloven, geen enkel 
monopolie bij Defensie ligt ten aanzien van vliegtuigwrakken. Wel op onderdelen, zoals 
het bergen van explosieven, maar meer niet. Een gemeente kan dus op grond van de 
bestaande BEa een vliegtuigwrak uitselecteren en de weg vrij maken voor amateurs. 
Dus daarmee staan de vliegtuigamateurs er niet slechter voor dan andere 
hobbyarcheologen. Dat het, gezien de risico's, niet erg waarschijnlijk is dat de gemeente 
een vliegtuiglocatie uitselecteert en de weg vrij maakt voor amateurs, moet natuurlijk 
wel toegegeven worden. Maar daarbij maakt de gemeente dan juist die afweging die het 
belang van de inzet van Defensie onderstreept. 
Je laatste oplossing, een verplicht gekwalificeerd oordeel over het archeologisch belang 
in het projectplan van Defensie op te laten nemen, vind ik niet zo aantrekkelijk klinken 
voor Defensie. De angst zal groot zijn dat ze zo juist altijd aan archeologie vastzitten 
(want hoe objectief is een archeoloog die een opdracht binnen kan halen). Verder zie ik 
het ook praktisch nog niet helemaal voor me, want je zult dan ook moeten omschrijven 
wat dan dat projectplan is en dat dat verplicht is en dan zul je dat weer ergens aan 
moeten koppelen, bijvoorbeeld als een indieningsvereiste voor de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor een activiteit, het bergen van vliegtuigwrakken, die nog niet 
bestaat, dus dan moet je een nieuwe activiteit, of een verbijzondering van een 
bestaande activiteit, in de Omgevingswet opnemen? 
Het verandert vooral niets aan de huidige systematiek, waarbij de beslissing over 
archeologie min of meer bij de gemeente ligt. Dat dat nu niet goed uit de verf komt, 
komt door het kostenvraagstuk waarmee Defensie iedere gedachte aan archeologie bij 
een gemeente direct in de kiem kan smoren. Ik denk dat dat zelfs niet anders wordt met 
een verplichte archeologische waardering in het projectplan. 
Bij het laatste punt hebben we het volgens mij alleen maar over een postzegel. We 
waren er al mee akkoord dat het Defensierapport mag volstaan als archeologisch 
rapport. Het enige wat verandert is dat ze het voortaan óók naar de RCE moeten sturen. 
Het deponeren is niet aan de orde omdat er een aanwijsbare eigenaar is van het 
vondstmateriaal. Die mag er mee doen en laten wat hij wil. Bovendien moeten we niet 
vergeten dat de vliegtuigwrakken immuniteit genieten. 

De informatie in de volgende e-mailberichten is gelijk aan de e-
mailwisseling van 15 september 2020, document 11 en om die 
reden verwijderd 

Gr. 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 
vrijdag 18 september 2020 16:59:41 
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Hi 

Ik heb dit punt benadert vanuit een principiele blik. In mijn optiek moet deze regeling 
voorzien in de situatie zoals we die willen hebben. In de praktijk gebeurt het altijd wel 
dat iemand het gaatje vindt. Daar is de rechter voor. 

Het lijkt mij principieel niet ok om Defensie Kier maar een soort carte blanche to geven 
terwijl wij van het behoud van erfgoed zijn. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden:  vrijdag18 se tember 2020 12:51 
Aan 
Onderwerp:  RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 

Dag alien, 

In de mails vans 	en 	hieronder mijn opmerkingen. 

Groeten en een fijn weekend, 

Van: 
Verzonden:  vri.da 18 sestember 2020 12:28 
Aan: 
Onderwerp:  RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 

Ha 

1 gedachte die bij mij opkomt: ik zou wel de uitzondering voor vliegtuigwrakken willen 
beperken tot per definitie militaire vliegtuigen, waar het gaat om menselijke resten en 
munitie e.d. Civiele vliegtuigen horen primair bij de archeologen in mijn opinie. Defensie 
is daar "secundair" en kunnen geen gebruik maken van de uitzondering.III op zich heb 
je een punt, maar krijg je dan niet het probleem dat de vrijwilligers bij een 'heterdaadje' 
zullen betogen dat ze eerst nog moesten vaststellen dat het geen militair vliegtuigwrak 
betreft? Ik zou het simpel houden en gewoon zeggen dat ze van (alle) vliegtuigwrakken 
of moeten blijven. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden:  vn da• 18 sestember 2020 11:00 
Aan: 
Onderwerp:  FW: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 

Dag alien, 

Ik heb de reactie van Defensie nog eens aandachtig doorgelezen. Voordat ik een reactie 
terugschrijf wil ik even een paar gedachten bij jullie toetsen. 

• Uitbreiding naar uitzondering ook voor explosieven: lijkt me akkoord; 	had 



al opgebracht dat ook dat eigenlijk onder het opgravingsverbod valt. 	fijn dat 
ze bij DEF ook scherp zijn en er zelf om vragen. Dat was ook jouw eis toch 
O 

• Uitzondering voor vrijwilligers niet van toepassing laten zijn op vliegtuigwrakken: 
vind ik een goed idee; daarmee is het maar duidelijk dat men daar vanaf moet 
blijven en het geeft de inspectie een extra titel om te handhaven.1111 lijkt mij 
ook zinnig en eenvoudig. Zie ook mijn reactie op mail 

• Er vanuit gaan dat er bij alle vliegtuigen die zich in de bodem bevinden sprake 
kan zijn van menselijke resten, gevaarlijke stoffen of explosieven: tja, hiermee 
wordt het natuurlijk wel opgerekt, anderzijds vraag ik me of of er 
vliegtuigwrakken zijn waar de behoefte is om zelfstandig archeologisch 
onderzoek op te verrichten, anders dan in het kader van vliegtuigbergingen door 
Defensie. Ik heb de neiging om hen ook dit te gunnen.III lijkt mij ook ok, maar 
moeten we dan niet een soort uitweg inbouwen om niet te eeuwigen dage 
afhankelijk blijven van DEF voor het opgraven van vliegtuigwrakken? Als zij niet 
willen vaststellen of er sprake is van explosieven, dat bevoegd gezag dan alsnog 
tot opgraven kan besluiten. 

• Rapportage, deponeren en conserveren: hier wringt het wel met wat we willen 
bereiken; wat we zouden kunnen doen is dat we de praktijk zoals die wordt 
beschreven (rapport aan gemeente en land van herkomst; overdracht naar lokale 
musea) opnemen in de AMvB, maar hieraan wel een voorwaarde verbinden. Onze 
belangrijkste wens is dat er aan de voorkant van het proces altijd een afweging 
plaatsvindt of er archeologische begeleiding moet plaatsvinden. En dat als die 
gewenst is dat er dan ook een archeologische rapportage komt. Defensie wil niet 
dat archeologen de vliegtuigbergers erbuiten kunnen houden en wij willen niet 
dat de vliegtuigbergers de archeologen erbuiten kunnen houden. De enige 
oplossing die ik zie (in aanvulling op het verbeteren van de onderlinge relatie, 
wat sowieso moet gebeuren) is om beide partijen tot elkaar te veroordelen. 
Bijvoorbeeld zo: we ontheffen defensie van de plicht te voldoen aan de 
erfgoedwetverplichting om te rapporteren, deponeren en conserveren maar om 
zeker te stellen dat hierbij geen archeologische kenniswinst of maatschappelijke 
waarde verloren gaat dient het aan de gemeente te overhandigen projectplan 
een oordeel van een geregistreerd archeoloog te bevatten over de 
(on)wenselijkheid van archeologische begeleiding.III dan heb je het onderdeel 
rapportage ondervangen, maar zijn we er nog niet voor het deponeren en 
conserveren. Al kun je natuurlijk betogen dat de internationaalrechtelijke 
verplichtingen m.b.t. menselijke resten en hun bezittingen ertoe verplichten die 
mensen in hun thuisland te 'deponeren' (begraven) en dat je een explosief naar 
de aard der zaak bij voorkeur niet deponeert maar na documentatie vernietigt. 

Ik ben benieuwd naar jullie inzichten. 

Groet! 
De informatie in de volgende e-mailberichten is gelijk aan de 
e-mailwisseling van 15 september 2020, document [] en om 
die reden verwijderd 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 
maandag 28 september 2020 11:26:23 
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Ik heb mijn opmerkingen er ook aan toegevoegd en 
gaat natuurlijk ook over vliegtuigwrakken op land. 

Van: I() 

ook betrokken, want het 

Verzonden:  vrijdag 18 september 2020 12:51 
Aan: 
Onderwerp:  RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 

Dag alien, 

In de mails van 	en 	hieronder mijn opmerkingen. 

Groeten en een fijn weekend, 

Van: 
Verzonden:  vrijdag 18 se tember 2020 12:28 
Aan: 
Onderwerp:  RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 

Ha 

1 gedachte die bij mij opkomt: ik zou wel de uitzondering voor vliegtuigwrakken willen 
beperken tot per definitie militaire vliegtuigen, waar het gaat om menselijke resten en 
munitie e.d. Civiele vliegtuigen horen primair bij de archeologen in mijn opinie. Defensie 
is daar "secundair" en kunnen geen gebruik maken van de uitzondering.1111 op zich heb 
je een punt, maar krijg je dan niet het probleem dat de vrijwilligers bij een Theterdaadje' 
zullen betogen dat ze eerst nog moesten vaststellen dat het geen militair vliegtuigwrak 
betreft? Ik zou het simpel houden en gewoon zeggen dat ze van (alle) vliegtuigwrakken 
of moeten blijven. 
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Groeten, 

Van: 
Verzonden:  vrijdag 18 se tember 2020 11:00 
Aan: 
Onderwerp:  FW: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 

Dag alien, 

Ik heb de reactie van Defensie nog eens aandachtig doorgelezen. Voordat ik een reactie 
terugschrijf wil ik even een paar gedachten bij jullie toetsen. 

• Uitbreiding naar uitzondering ook voor explosieven: lijkt me akkoord; 	had 
al opgebracht dat ook dat eigenlijk onder het opgravingsverbod valt.  In fijn dat 
ze bij DEF ook scherp zijn en er zelf om vragen. Dat was ook jouw eis toch IC 

O 
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• Uitzondering voor vrijwilligers niet van toepassing laten zijn op vliegtuigwrakken: 

vind ik een goed idee; daarmee is het maar duidelijk dat men daar vanaf moet 
blijven en het geeft de inspectie een extra titel om te handhaven.IN lijkt mij 
ook zinnig en eenvoudig. Zie ook mijn reactie op mail 

/0 '4%4  ,441 	• 

VglfarK4, 
Er vanuit gaan dat er bij alle vliegtuigen die zich in de bodem bevinden sprake kan zijn 
van menselijke resten, gevaarlijke stoffen of explosieven: tja, hiermee wordt het 
natuurlijk wel opgerekt, anderzijds vraag ik me of of er vliegtuigwrakken zijn waar de 
behoefte is om zelfstandig archeologisch onderzoek op te verrichten, anders dan in het 
kader van vliegtuigbergingen door Defensie. Ik heb de neiging om hen ook dit te 
gunnen.1111 lijkt mij ook ok, maar moeten we dan niet een soort uitweg inbouwen om 
niet te eeuwigen dage afhankelijk blijven van DEF voor het opgraven van 
vliegtuigwrakken? Als zij niet willen vaststellen of er sprake is van explosieven, dat 
bevoegd gezag dan alsnog tot opgraven kan besluiten. 
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Rapportage, deponeren en conserveren: hier wringt het wel met wat we willen bereiken; 
wat we zouden kunnen doen is dat we de praktijk zoals die wordt beschreven (rapport 
aan gemeente en land van herkomst; overdracht naar lokale musea) opnemen in de 
AMvB, maar hieraan wel een voorwaarde verbinden. Onze belangrijkste wens is dat er 
aan de voorkant van het proces altijd een afweging plaatsvindt of er archeologische 
begeleiding moet plaatsvinden. En dat als die gewenst is dat er dan ook een 
archeologische rapportage komt. Defensie wil niet dat archeologen de vliegtuigbergers 
erbuiten kunnen houden en wij willen niet dat de vliegtuigbergers de archeologen 
erbuiten kunnen houden. De enige oplossing die ik zie (in aanvulling op het verbeteren 
van de onderlinge relatie, wat sowieso moet gebeuren) is om beide partijen tot elkaar te 
veroordelen. Bijvoorbeeld zo: we ontheffen defensie van de plicht te voldoen aan de 
erfgoedwetverplichting om te rapporteren, deponeren en conserveren maar om zeker te 
stellen dat hierbij geen archeologische kenniswinst of maatschappelijke waarde verloren 
gaat dient het aan de gemeente te overhandigen projectplan een oordeel van een 
geregistreerd archeoloog te bevatten over de (on)wenselijkheid van archeologische 
begeleiding.11111 dan heb je het onderdeel rapportage ondervangen, maar zijn we er nog 
niet voor het deponeren en conserveren. Al kun je natuurlijk betogen dat de 
internationaalrechtelijke verplichtingen m.b.t. menselijke resten en hun bezittingen 
ertoe verplichten die mensen in hun thuisland te 'deponeren' (begraven) en dat je een 
explosief naar de aard der zaak bij voorkeur niet deponeert maar na documentatie 
vernietigt. 
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Ik ben benieuwd naar jullie inzichten. 

Groet! 

De informatie in de volgende e-mailberichten is gelijk aan de 
e-mailwisseling van 15 september 2020, document 17 en om 
die reden verwijderd 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	BEa versie 1 oktober 
Datum: 	 donderdag 1 oktober 2020 14:24:26 
Bijlagen: 	 9380 - Wijziging BEa - Besluit.docx  

Ha alien, 

Bijgaand de nieuwste versie van het BEa met daarin een opzetje voor de wijziging van 
artikel I, onderdeel A, nav de discussie vandaag. 

Groet, 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

FW: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 
maandag 12 oktober 2020 15:46:25 
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Dag alien, 

Ik was er nog niet toe gekomen om I&W te mailen met ons nieuwe inzicht dat het 
schrappen van de vrijstelling buiten gemeenteiijk ingedeeld gebied een nog betere optie 
is. Vinden we, ook na onderstaande reactie, dat nog steeds het beste? 

Groet, 

@minienw.nl] Van: 
Verzonden: maanda 
Aan: 
CC:  

12 oktober 2020 11:27 

Onderwerp: RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 

Dag 

Ik krijg positieve reacties op jouw onderstaande voorstel. Daarbij krijg ik nog de volgende 
adviezen van onze juristen mee, die ik je hierbij doorstuur: 

RWS 
Dit lijkt mij een goed voorstel en is ook in lijn met art. 3.20 Awb. Dit artikel formuleert een 
inspanningsverplichting voor bestuursorganen om burgers en bedrijven die voor een bepaalde 
activiteit vergunningen, subsidies e.d. aanvragen, zo goed mogeiijk in te lichten over andere 
besluiten die aangevraagd moeten worden om de activiteit uiteindelijk te mogen verrichten. 
Artikel 3:20 1. Het bestuursorgaan bevordert dat een aanvrager in kennis wordt gesteid van 
andere op aanvraag te nemen besluiten waarvan het Staatsblad van het Koninkrijk der 
Nederlanden Jaargang 2008 Staatsblad 2008 200 1 bestuursorgaan redelijkerwijs kan 
aannemen dat deze nodig zijn voor de door de aanvrager te verrichten activiteit. 2. Bij de 
kennisgeving wordt per besluit in ieder geval vermeld: a. naam en adres van het 
bestuursorgaan, bevoegd tot het nemen van het besluit; b. krachtens welk wettelijk voorschrift 
het besluit wordt genomen. 

HBJZ 
Het voorstel lijkt me goed navolgbaar. De toelichting bij de wijziging zal nog wel moeten 
worden aangepast en worden meegelezen. Dit voorstel betekent dat OCW bevoegd gezag is 
voor de vrijstelling op zee. Zoals OCW ook bevoegd gezag is voor certificering of ontheffing 
(artikel 2.5, conform meegezonden tekst). In de toelichting zal de werkwijze van OCW moeten 
worden beschreven. Dit is nog niet gebeurd. Dan wordt ook duidelijk of/hoe OCW in het vervoig 
een afweging zal maken of een archeologisch monument al dan niet verstoord mag worden en 
of daarbij professioneel archeologisch onderzoek nodig is. Of OCW dan net als de gemeente 
deze afweging zal maken op basis van een waardenstellend rapport van het desbetreffende 
archeologisch monument (vindplaats) of op basis van het oordeel van een deskundige, is nog 
niet beschreven. Vindt OCW verder professioneel onderzoek niet nodig, dan mogen 
amateurverenigingen het desbetreffende archeologisch monument opgraven zonder certificaat, 
uiteraard binnen de grenzen van de vrijstelling. In de toelichting kan - naar ik aanneem -
worden opgenomen dat OCW wijst op toestemmingen die bijvoorbeeld uit het oogpunt van een 
veilig en doelmatig gebruik van de Noordzee nodig zijn van IenW/RWS en/of uit andere hoofde. 
Aan OCW kan worden nagevraagd hoe een gebied waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, 
wordt aangeduid (gebiedsmarkering, coordinaten ca) en hoe/of RWS actief wordt geInformeerd. 
Dit kan in de toelichting worden beschreven. 

De besluittekst: 

1. Op dit moment regelt het Besluit erfgoedwet archeologie: 
1. Het opgravingsverbod in artikel 5.1, eerste lid, van de wet, is niet van toepassing op een 



opgraving die wordt verricht door een vereniging die het behouden en beoefenen van 
archeologie als statutair doel heeft. 
2 De vrijstelling bedoeld in het eerste lid is slechts van toepassing indien: 

a. het terreinen betreft waarvan het college van burgemeester en wethouders of, indien 
het een gebied betreft dat niet tot het grondgebied van een gemeente behoort, het 
bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, heeft vastgesteld dat nader 
archeologisch onderzoek niet is vereist, en 

2. Het voorstel was om hiervan te maken: 
a. het terreinen betreft waarvan het college van burgemeester en wethouders of, indien 

het een gebied betreft dat niet tot het grondgebied van een gemeente behoort, de 
Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister gehoord hebbende, heeft 
vastgesteld dat nader archeologisch onderzoek niet is vereist, en 

3. Er wordt dan naar ik aanneem: 
a. het terreinen betreft waarvan het college van burgemeester en wethouders of, indien 

het een gebied betreft dat niet tot het grondgebied van een gemeente behoort, Onze 
Minister, heeft vastgesteld dat nader archeologisch onderzoek niet is vereist, en 

Gr., 

Van: 

Verzonden: vrijdag 18 september 2020 10:08 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 

Dag 

Nogmaals dank voor je reactie. We hebben hem gisteren besproken in de werkgroep 
waarmee we de aanpassing van het Besluit voorbereiden. 

Ons voorstel om de rol van bevoegd gezag bij I&W te leggen kwam voort uit de 
gedachte dat daarmee de meest integrale blik op een voornemen tot opgraving door een 
vereniging van amateurarcheologen op de Noordzee geborgd is. Cultureel erfgoed is 
immers maar een van de vele zaken die daar spelen. Je hebt echter gelijk dat het ook 
ingewikkeld kan zijn wanneer het ene ministerie mede verantwoordelijk wordt voor een 
besluit waarvan een deelaspect bij een ander departement ligt, bijvoorbeeld bij 
beroepsprocedures. Dit geldt voor beide varianten (bevoegd gezag bij OCW met 
adviesrol van I&W en bevoegd gezag bij I&W met adviesrol OCW). 

We zouden het ook zo kunnen doen: OCW beoordeelt slechts op het aspect cultureel 
erfgoed, maar informeert ambtelijk bij RWS of er op die specifieke plek nog zaken 
spelen die van belang zijn (bijvoorbeeld dat er voornemens zijn tot het op korte termijn 
bouwen van een windmolenpark). Als dat laatste het geval is dan wijst OCW de 
betrokkenen erop dat, hoewel OCW toestemming verleent voor het cultureel erfgoed, die 
initiatiefnemers voor deze andere aspecten nog bij RWS terecht moeten. 

Is dit een werkbare route? 

Vriendelijke groet, 

PS 
Ik hoor graag nog even waar die negatieve ervaring bij de beantwoording van 
Kamervragen over ging. Dat is natuurlijk hoe dan ook niet de bedoeling. 

De informatie in de volgende e-mails is gelijk aan de 
informatie in de e-mailwisseling van 15 september 
2020, 
document en om die reden verwijderd. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	BEa versie 15 oktober 
Datum: 	 donderdag 15 oktober 2020 12:57:53 
Bijlagen: 	 9380 - Wijziging BEa - Besluit.docx 

Hoi allemaal, 

Bijgaand de nieuwste versie van het BEa, aangepast nav het overleg van vandaag. 
en ik gaan er op 26 oktober nog even samen naar kijken. 

Groet, 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 
vrijdag 16 oktober 2020 17:17:00 
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Ha= 

Dank voor je bericht. lk herken hoe die dingen soms kunnen gaan. No hard feelings. lk heb een paar leuke gesprekken 
gevoerd over deze materie met collega's die ik nog niet zo goed kende, dus dat beschouw ik als winst. 

Succes met het vervolg, en wellicht tot een volgende keer bij het IDON. 

Gr., 

Van: 
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 16:18 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en l&W.docx 

Beste 

Goed elkaar laatst ook even gezien te hebben bij het IDON. 

Wij hebben last van voortschrijdend inzicht. Dat inzicht is dat het uiteindelijk beter lijkt om de vrijstelling voor 
verenigingen voor amateurarcheologie in zijn geheel te schrappen voor de Noordzee. Hiermee wordt er alvast 
voor de Noordzee voor gezorgd dat er maar een regime geldt, in plaats van en vrijstelling en ontheffing. 
Waarschijnlijk willen we daar uiteindelijk voor alle wateren, ook die binnen gemeentelijk ingedeeld gebied, 
naartoe. Als we de vrijstelling voor de Noordzee schrappen dan vervalt meteen de vraag wie bevoegd gezag is. 

lk snap dat het fijner was geweest als we dit eerder hadden bedacht, maar zoals dat vaak gaat heb je juist dit 
soort discussies nodig om tot een hoger inzicht te komen. 

Wat natuurlijk blijft is dat wij in het kader van de nieuwe ontheffingsmogelijkheid voor verenigingen de 
vrijwilligers/amateurs altijd zullen wijzen op het moeten naleven van alle overige voorschriften die op, rondom 
en onder water gelden en dat we via de RCE nauw contact met RWS zullen onderhouden, onder meer over de 
wrakkendatabase. 

In ieder geval veel dank voor jullie reacties en meedenken. De wijzigings-AMvB komt uiteindelijk ook langs de 
MR (voorjaar 2021) en dan hebben jullie er dus al kennis van kunnen nemen. 

Vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 11:27  

Pminienw.nl] 

De informatie in de hierop volgende e-mailwisseling is gehjk aan 
de e-mailwisseling van 12 oktober 20200, document 1-] en om die 
reden verwijderd 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

(@mindetn1 
(mindef.n1 

RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 
vrijdag 16 oktober 2020 12:32:28 
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Hallo- 
Ik kan inderdaad optreden als contactpersoon voor dit dossier. Het houden van een bijeenkomst om diverse 
betrokkenen bij elkaar te brengen, is uiteraard prima. lk stel voor dat nog even aan te kijken gezien de huidige 
corona-beperkingen. Over een paar weken is wellicht meer duidelijkheid of we daar tzt een fysieke bijeenkomst 
van kunnen maken. In beginsel heeft dat wel de voorkeur omdat er dan beter contact ontstaat. 
Groet 

Van: 
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 11:42 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en 18kW.docx 

Dag." 

Dank voor je reactie en voor het betrekken van SOVB en BIDKL. 

We hebben jullie reactie besproken in onze werkgroep. lk loop jullie punten langs. 

1. Uitbreiding van de uitzondering voor Defensie naar alle, ook civiele, vliegtuigwrakken 
(niet alleen W011). Inhoudelijk hebben we Kier geen bezwaar tegen, maar het is de vraag 
of het nodig is. Ons zijn geen civiele vliegtuigwrakken bekend uit het verleden die nu nog 
geborgen moeten of kunnen worden. En als het om recente wrakken gaat, zoals een 
vliegtuig dat morgen neerstort, dan is een uitzondering niet aan de orde omdat het dan 
niet om erfgoed gaat en de Erfgoedwet geen werking heeft. Dus tenzij er inderdaad 
civiele vliegtuigwrakken uit het verleden zijn die nog geborgen kunnen of moeten 
worden dan hoeven we dit niet toe te voegen. 

2. Uitbreiding naar alle W011vliegtuigwrakken omdat er in alle gevallen sprake zal zijn van 
hetzij munitie/explosieven, hetzij menselijke resten, hetzij gevaarlijke stoffen: akkoord. 

3. Uitbreiding naar ook W011vaartuigen: niet akkoord; het onderzoeken van W011 
vaartuigen is een onderdeel van de reguliere maritieme archeologie (zie ook de Javazee); 
scheepswrakken zijn verschillend van vliegtuigwrakken omdat zij in veel gevallen nog 
(deels) intact worden aangetroffen; het zijn daarmee tijdscapsules die vanuit een 
historisch-wetenschappelijke invalshoek onderzocht moeten worden; wanneer er daarbij 
sprake is van explosieven of menselijke resten dan kan uiteraard de deskundigheid van 
EOD en BIDKL betrokken worden, maar daar is geen ontheffing van de certificatieplicht 
voor nodig. 

4. Uitzonderen vliegtuigwrakken bij ontheffing voor vrijwilligers: dit vinden wij geen goed 
idee; bedenk dat ook het vliegtuigwrak bij Almere gevonden is door vrijwilligers; we 
willen de vrijwilligers die ter goeder trouw zijn aan ons binden (d.m.v. 
aanvraagprocedure bij RCE) en zij die ter kwader trouw zijn buiten houden; we kunnen 
ons echter goed voorstellen dat bij aanvragen van vrijwilligers die betrekking hebben op 
vliegtuigen de RCE altijd afstemt met Defensie; uiteraard blijft ook bij vliegtuigwrakken 
gelden dat er instemming moet zijn van de "vlaggenstaat". 



5. Uitzondering ook betrekking laten hebben op bergen van explosieven zonder vliegtuig: 
akkoord; dank voor het tekstvoorstel. 

6. Dan nog de kwestie van het rapporteren, deponeren en conserveren. In de tekst geven 
jullie aan dat dit voor Defensie niet van toepassing is. Wat betreft het deponeren en 
conserveren is dit inderdaad slechts een theoretische mogelijkheid aangezien het 
vondstmateriaal eigendom is van een geallieerde mogendheid en dus niet van een 
provincie of gemeente. Wat betreft het rapporteren willen wij er toch aan vasthouden 
dat het rapport dat nu aan de gemeente wordt gezonden ook aan de RCE wordt 
gestuurd. Dit is een kleine moeite zou je zeggen. 

Belangrijker dan bovenstaande punten vinden we echter dat we stappen zetten ten aanzien van 
de samenwerking tussen bergers en archeologen. Bij bergers bestaat de angst dat het betrekken 
van archeologen tot allerlei ingewikkeldheden (vertraging, kosten, veiligheid) leidt en 
archeologen hebben het gevoel dat zij door de bergers bewust buiten het proces (en de daaraan 
voorafgaande afweging) worden gehouden. Waar het volgens ons om gaat is dat er meer 
wederzijds begrip en respect ontstaat voor de doelen die worden nagestreefd en dat het inzicht 
groeit dat samenwerking tot meerwaarde leidt. De doelen die de bergers nastreven (eer 
betonen, betekenis voor nabestaanden, veiligheid) en de doelen die de archeologen nastreven 
(vergroten wetenschappelijke kennis over het verleden en actieve omgang met dat verleden 
door de samenleving) zijn aanvullend en leiden samen tot maatschappelijke betekenis. 

Het plan, zoals ook aan de Kamer aangekondigd, om een bijeenkomst te organiseren met alle 
betrokkenen zouden we dan ook graag ten uitvoer willen gaan brengen. Door de coronacrisis en 
capaciteitsgebrek heeft dit stilgelegen, maar we willen dit weer oppakken. Mijn collega 

heeft de komende tijd ruimte om hiermee, en met de andere W011 gerelateerde 
onderwerpen (zoals het eigendom van W011 vondsmateriaal en het opstarten van een platform 
W011 archeologie), aan de slag te gaan. % 	ben jij het aanspreekpunt aan de kant van 
Defensie? 

Als altijd benieuwd naar jullie reactie. Misschien het beste om er ook mondeling over te 
spreken? 

Vriendelijke groet, 
De informatie in de volgende e-mailberichten is gelijk aan de 
e-mailwisseling van 15 september 2020, document 11 en om 
die reden verwijderd 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Ha alien,  

10.2.e 
10.2.e 
BEa versie 29 oktober 
donderdag 29 oktober 2020 13:22:21 
2910 - Wijziging BEa - Besluit (schoon).docx 
2910 - Wijziging BEa - Besorekina.docx 
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Bijgaand de nieuwste versie van het wijzigingsbesluit BEa voor verzending naar Defensie 
en een versie met daarin de opmerkingen en wijzigingen die we vandaag hebben 
besproken. 

Groet,  10.2.e 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

UH-toets Wijziging BEa.docx 
donderdag 5 november 2020 19:51:54 
UH-toets Wiiziging BEa.docx 
Brief UH-toets Wijziging BEa.docx  
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Dag alien, 

Bijgaand de Uh toets van de inspectie. Voor ons voigende overleg. 

Groet, 

Coordinerend beleidsmedewerker 
Directie Erfgoed en Kunsten van het ministerie van OCW 
Rijnstraat 50 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 

Cminocw.n1 



Inspectie Overheidsinformatie en 
Erfgoed 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
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>Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
T.a.v. Directeur Erfgoed en Kunsten 
mevrouw mr. C.A.M.E. Mattijsen 
Postbus 16478 
2500 BL DEN HAAG 

Inspectie 
Overheidsinformatie en 
Erfgoed 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16478 
2500 BL Den Haag 
www.inspectie-oe.n1 

Contactpersoon 

T +31 6 
@inspectie-oe.n1 

Datum 	29 oktober 2020 
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Uw referentienummer 

Geachte mevrouw Mattijsen, 

Met uw mail van 13 juli 2020 heeft u mij verzocht om een uitvoerings- en 
handhaafbaarheidstoets uit to voeren van het Besluit tot wijziging van het Besluit 
Erfgoedwet archeologie in verband met het toevoegen van uitzonderingen op de 
certificatieplicht en enkele andere aspecten. 

Voor de uitvoering van de toets hebben wij gebruik gemaakt van de binnen uw 
directie gebruikelijke Aandachtspuntenlijst geintegreerde uitvoerings- en 
handhaafbaarheidstoets. 

De toets treft u hierbij in de bijlage aan. 

Met vriendelijke groet, 

de directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, 

drs. S.E.B. Siregar 
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HANDHAAFBAARHEIDSTOETS BESLUIT TOT WDZIGING VAN HET BESLUIT 
ERFGOEDWET ARCHEOLOGIE — 28 oktober 2020 

1. Inleiding 

Dit document bevat een handhaafbaarheidstoets door de Inspectie Overheidsinformatie en 
Erfgoed voor het Besluit tot wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie in verband 

met het toevoegen van uitzonderingen op de certificatieplicht en enkele andere aspecten. 

Deze handhaafbaarheidstoets gaat uit van de bij de Directie Erfgoed en Kunsten gebruikelijke 

Aandachtspuntenlijst GeIntegreerde Uitvoerings- en Handhaafbaarheidstoets. De 

uitvoerbaarheid van het Besluit wordt getoetst door andere partijen. In de voorliggende toets 

zijn de vragen rond naleving en handhaafbaarheid verwerkt, ofwel Onderdeel 3 

Beoordelingsaspecten toezichthouder uit de Aandachtspuntenlijst. De toets' heeft primair 

betrekking op het toezicht door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. 

De toets heeft betrekking op de tekst van het Besluit zoals die op 7 juli 2020 van de Directie 

Erfgoed en Kunsten, met het verzoek tot uitvoering van een handhaafbaarheidstoets, is 

ontvangen. Wijzigingen in het Besluit na deze datum kunnen de handhaafbaarheid 

beinvloeden. 

2. Samenvatting 

De Inspectie ondersteunt de voorgenomen wijzigingen van het Besluit waardoor de positie 

van amateurs binnen de archeologiebeoefening verder wordt verhelderd en versterkt. De 

belangrijkste drijfveer voor professionals en amateurs is dezelfde: een diep gewortelde 

belangstelling voor, en nieuwsgierigheid naar, het verleden. Dat is een solide basis voor 

goede afspraken rond samenwerking. Met het Besluit wordt daarop dan ook primair ingezet. 

Dat neemt niet weg dat zich situaties kunnen voordoen waarin handhaving noodzakelijk zal 

blijken. Daarvoor zijn eenduidige en objectieve criteria nodig. Het Besluit voorziet hiervoor 

een ministeriele regeling, maar de nadere regels moeten nog worden uitgewerkt. Ter wille van 

de handhaafbaarheid zou aan deze regeling gelijktijdig met de inwerkingtreding van het 

Besluit invulling moeten worden gegeven. Omdat de regeling gevolgen zal hebben voor de 

naleefbaarheid en handhaafbaarheid, zal de Inspectie deze te zijner tijd graag op genoemde 

aspecten toetsen. 

De invoering van het voorgenomen Besluit zal toetreding van nieuwe partijen tot de 

archeologische markt juridisch mogelijk maken, omdat een opgraving ter verkrijging van het 

opgravingscertificaat wordt uitgezonderd van het opgravingsverbod. De Beoordelingsrichtlijn 

SIKB 4000 Archeologie bood hiervoor al een privaatrechtelijk kader, in de vorm van het 

'certificaat onder voorbehoud', waarin ook is voorzien in toezicht en sanctionering. 

Wel lijkt het de Inspectie niet wenselijk dat een opgraving van een vindplaats met een 

buitengewoon hoge archeologische waarde wordt uitgevoerd door een uitvoerder die nog niet 

heeft aangetoond in de praktijk te beschikken over de vereiste professionaliteit. In het 

(zeldzame) geval dat een toetreder onverhoopt niet aan de richtlijn voldoet, en geen 

certificaat krijgt, is niet geborgd dat conservering en rapportage op een professionele wijze 

worden uitgevoerd. Bovendien is het niet denkbeeldig dat een dergelijke uitvoerder de 

archeologische werkzaamheden geheel zal staken, en dat het niet tot uitwerking komt. De 

Inspectie geeft in overweging te onderzoeken hoe hiervoor een uitzondering te maken. 

61b 

1 



Met het voorgenomen Besluit worden de bergingsactiviteiten van vliegtuigwrakken door het 

Ministerie van Defensie in lijn gebracht met de bepalingen van de Erfgoedwet. Daarmee wordt 

recht gedaan aan enerzijds de historisch gegroeide rol van Defensie in deze, en anderzijds de 

groeiende bewustwording dat overblijfselen uit WOII tot het cultureel erfgoed behoren, en dat 

opgraving daarvan valt onder de Erfgoedwet. Een punt van aandacht is nog wel de 

harmonisatie van de werkwijze van Defensie met die van de archeologische beroepsgroep, 

zoals voor het melden van de opgraving en de melding eerste bevindingen, de conservering 

van vondsten en de overdracht van de bergingsdocumentatie. 

3.0 Beoordelingsaspecten Toezichthouder: Nalevingsaspecten 

De in het Besluit behandelde wijziging en toevoegingen zijn divers, en hebben weinig tot geen 

onderlinge samenhang. Er is daarom voor gekozen de beoordelingsaspecten voor iedere 

wijziging apart te doorlopen. Dit komt de leesbaarheid ten goede. 

3.1 Onderdeel A, wijziging artikel 2.3: Bevoegd gezag 

Deze wijziging betreft een correctie van de omschrijving van het bevoegd gezag voor niet-

gemeentelijk gebied, in casu de Noordzee. Deze wijziging in de omschrijving raakt op geen 

enkel vlak aan naleving en handhaafbaarheid. De beoordelingsaspecten zijn dan ook geen van 

alle van toepassing. 

3.2 Onderdeel B, toevoeging artikel 2.5: Amateur verenigingen maritieme 
archeologie 

Deze toevoeging maakt het mogelijk dat vrijwilligers in de maritieme archeologie onder 

voorwaarden een tijdelijke ontheffing kunnen krijgen van het opgravingsverbod. 

I Aandachtspunt 1 

Wordt in de toelichting specifiek aandacht besteed aan aspecten van handhaafbaarheid? 

De toelichting besteedt niet specifiek aandacht aan de aspecten van handhaafbaarheid. De 

Inspectie heeft hierop de volgende aanvulling. 

De Inspectie concludeert dat de geneigdheid om regels na te leven binnen de diverse 

amateurverenigingen flink zal verschillen. De Nota van toelichting beschrijft de doelgroep als 

`verschillende soorten vrijwilligers die zich deels in het verleden al dan niet aan de regels 

hebben gehouden, maar zich nu constructief opstellen. Deets gaat het om sportduikers die 

zich bewust aan alle regels onttrekken.'. De nota stelt verder dat de doelgroep opereert in 

groepsverbanden die regelmatig van samenstelling veranderen. 

Daarnaast acht de Inspectie zowel de subjectieve als de objectieve pakkans klein. De 

doelgroep zal de kans dat niet-naleving tot sancties leidt als uitermate klein inschatten. In het 

verleden is nooit effectief opgetreden tegen degenen die zich aan de regels onttrokken. In de 

pilots is - overigens om goede redenen - de nadruk meer gelegd op het creeren van 

wederzijds begrip en een goede samenwerking, dan op het zich houden aan de regels. Verder 

kent de handhaving op voile zee praktische beperkingen. 

De Inspectie constateert dan ook dat spontane naleving van de voorwaarden waaronder de 

ontheffing wordt verleend niet vanzelfsprekend is. 



Om oneigenlijk gebruik van de ontheffing te voorkomen zal van meet of aan duidelijk moeten 

zijn dat op de naleving van de voorwaarden wordt toegezien, en zo nodig wordt gehandhaafd. 

Daarbij moet het voor alle betrokkenen duidelijk zijn onder welke voorwaarden een ontheffing 
wordt verleend, en kan worden ingetrokken. 

De Inspectie is daarom van mening dat invulling moet worden gegeven aan de in het 

voorgenomen artikel 2.5 lid 5 genoemde ministeriele regeling, gelijktijdig met de 

inwerkingtreding van het Besluit. De Nota van toelichting schetst weliswaar vooruitlopend op 

de regeling een aantal randvoorwaarden, zoals de aanwezigheid van een goedgekeurd plan 

van aanpak onder begeleiding van een professioneel archeoloog, en kwalificaties en 

competenties van de vrijwilligers. Deze zijn echter schetsmatig geformuleerd. 

Overtreding van de Erfgoedwet kan strafrechtelijke consequenties hebben. Het succes van 

toezicht en strafrechtelijke handhaving staat of valt bij eenduidige en objectieve criteria. De 

regeling zal daarin moeten voorzien. Daarbij zal ook aandacht besteed moeten worden aan 

waar het toezicht en de handhaving belegd zijn. Dit zal mede afhangen van de keuzes die 
gemaakt worden in het sanctiebeleid (aandachtspunt 6). 

I
Aandachtspunt 2 

Zijn de in de voorgenomen regelgeving opgenomen fatale termijnen en termijnen van orde 
realistisch vanuit het oogpunt van naleving? 

Artikel 2.5, eerste lid stelt dat de ontheffing voor een maximale duur van 1 jaar wordt 

verleend. De Inspectie is van mening dat het stellen van een termijn van 1 jaar vanuit het 

oogpunt van naleving opportuun is. Het maakt het mogelijk periodiek te evalueren of de 

betrokken partij aan de ontheffingsvoorschriften voldoet. Indien nodig kunnen de 

voorschriften in een nieuwe ontheffing, en het onderliggende plan van aanpak, worden 

bijgesteld en geactualiseerd. 

Artikel 5.6 van de Erfgoedwet is voor de vrijwilligers in de maritieme archeologie die een 

ontheffing gekregen hebben van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat houdt in dat 

binnen twee weken na de opgraving de eerste bevindingen moeten worden gemeld, en dat 

binnen twee jaar na de opgraving de vondsten moeten worden geconserveerd en de vondsten 

en documentatie moeten worden overgedragen en een rapport moet worden overlegd. De 

Inspectie is van mening dat deze termijnen vanuit het oogpunt van naleving realistisch zijn. 

I
Aandachtspunt 3 

Is de implementatietermijn van de voorgenomen regelgeving realistisch vanuit het oogpunt van 
naleving? 

De Nota van toelichting stelt dat de uitvoering de eerste twee jaren nauw gevolgd zal worden 

en dat de evaluatie van het Besluit mee zal lopen met de evaluatie van de Erfgoedwet. 

De Evaluatie van de Erfgoedwet zal plaatsvinden voor 1 juli 2021. Op verzoek van de Tweede 

Kamer is de evaluatie van het onderdeel archeologie naar voren gehaald naar najaar 2020.1  
Inwerkingtreding van het Besluit is beoogd op 1 juli 2021. De Inspectie geeft daarom in 

overweging een later tijdstip te bepalen voor de evaluatie van het Besluit. 

Kamerbrief over aanpak evaluatie erfgoedwet archeologie d.d. 17-12-2019 
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I Aandachtspunt 4 

Staan de kosten van toezicht op de regelgeving in verhouding tot het mogelijke nalevingstekort? 
(Bijvoorbeeld op basis van een kwalitatieve raming.) 

Volgens de toelichting is een van de doelen het vergroten van het draagvlak voor een 

respectvolle omgang met maritiem archeologisch erfgoed. Als dit doel bereikt wordt, zal er 

minder behoefte aan toezicht op illegale sportduikers zijn. 

Anderzijds stelt de toelichting dat oneigenlijk gebruik van de ontheffing voorkomen moet 

worden. Dat zal meerkosten voor toezicht en opsporing door de Inspectie met zich 

meebrengen (zie aandachtspunt 1). Een globale kostenberekening van deze taakverzwaring is 

voorgelegd aan de beleidsdirectie, en ligt in de orde van grootte van 0,5 fte. 

I Aandachtspunt 5 

I Is voorzien in adequate voorlichting aan het veld ten behoeve van de naleving? 

Het veld is op adequate wijze voorgelicht over de beoogde wijziging. De afgelopen jaren heeft 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) veel tijd en aandacht geInvesteerd in het 

leggen van contacten met, en het geven van voorlichting aan, de verschillende groepen 

vrijwilligers. Met name tijdens de landelijke contactdagen is met de doelgroep uitgebreid 

gecommuniceerd over de mogelijkheden om ruimte to creeren voor de inzet van vrijwilligers 

in de onderwaterarcheologie. 

Aanvullende voorlichting over de wet- en regelgeving en wat wel en niet onder de ontheffing 

is toegestaan is volgens de Inspectie voor de naleving van groot belang. Dit kan het beste 

gebeuren zodra de voorwaarden voor een ontheffing geformuleerd zijn. 

I Aandachtspunt 6 

Is er adequaat sanctiebeleid geformuleerd, is dat sanctiebeleid ook feitelijk mogelijk en bij wie ligt 
de bevoegdheid tot sanctioneren? 

Artikel 2.5 lid 5 stelt dat dat de Minister de ontheffing kan intrekken. Een adequaat 

sanctiebeleid is nog niet geformuleerd, maar dat kan ook pas als de voorwaarden waaronder 

de ontheffing verleend wordt ingevuld zijn, bij voorkeur middels de in hetzelfde artikel 

genoemde ministeriele regeling. 

In geval een (groep) vrijwilliger(s) handelingen verricht die niet in overeenstemming zijn met 

de voorwaarden in de ontheffing, zoals bijvoorbeeld het meenemen van een kostbare vondst 

die niet acuut bedreigd wordt, kan dat beschouwd worden als een overtreding van de 

Erfgoedwet, waarop strafrechtelijke sancties staan. Omwille van de rechtszekerheid moet een 

burger uit de bepalingen in wet- en regelgeving precies kunnen afleiden in welke gevallen een 

gedraging tot toepassing van een sanctie kan leiden. 

Daarom moet bij de totstandkoming en in de toelichting van de ministeriele regeling aandacht 

worden besteed aan de vraag hoe de bestuursrechtelijke sanctie van het intrekken van de 

ontheffing zich verhoudt tot eventuele strafrechtelijke sancties, in geval van overtreding van 

de voorwaarden in de ontheffing. Voor de doelgroep moet op voorhand duidelijk zijn welke 

overtredingen kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging. 
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Voorwaarde voor een adequaat sanctiebeleid is, dat voor de doelgroep duidelijk is waar de 

bevoegdheden tot sanctioneren belegd zijn. Zowel de RCE als de Inspectie kunnen hierin een 

- complementair - aandeel hebben. 

Aandachtspunt 7 

Is de voorgenomen regelgeving iiberhaupt uitvoerbaar? 

De Inspectie is van mening dat er geen belemmeringen zijn voor de uitvoering van de 

voorgenomen regelgeving met betrekking tot de vrijwilligers in de archeologie, en 

ondersteunt de voorgenomen wijzigingen in het Besluit waardoor de positie van amateurs 

binnen de archeologiebeoefening verder wordt versterkt en verhelderd. De uitvoerbaarheid zal 

mede afhangen van de inhoud van de nog te formuleren ministeriele regeling, die ook 

gevolgen zal hebben voor de naleefbaarheid en handhaafbaarheid. De Inspectie zal deze te 

zijner tijd graag op genoemde aspecten toetsen. 

3.3 Onderdeel B, toevoeging artikel 2.6: Werkzaamheden ter verkrijging van een 
certificaat 

Deze toevoeging stelt nieuwe (markt)partijen in staat om toe te treden tot de archeologische 

markt: de opgraving die uitgevoerd moet worden ter verkrijging van een certificaat voor 

opgraven is uitgezonderd van het opgravingsverbod. 

Aandachtspunt 1 

Wordt in de toelichting specifiek aandacht besteed aan aspecten van handhaafbaarheid? 

De toelichting besteedt niet specifiek aandacht aan aspecten van handhaafbaarheid. De 

Inspectie heeft hierop de volgende aanvulling. 

In de Nota van toelichting wordt gesteld dat de vrijstelling geldt indien het 'papieren deel' van 

de beoordeling succesvol is afgerond en het om het 'eerste gravend onderzoek' gaat. 

Ter wille van de handhaafbaarheid vindt de Inspectie het wenselijk dat er duidelijkheid is over 

de vraag onder welke voorwaarden gesproken kan worden van een 'eerste gravend 

onderzoek', ofwel een opgraving ter verkrijging van het certificaat. Zo moet helder zijn wat de 

procedure is, als de certificerende instelling tijdens een eerste gravend onderzoek afwijkingen 

van de richtlijn constateert, die op zich eenvoudig corrigeerbaar zijn. De door de Minister 

aangewezen Beoordelingsrichtlijn SIKB 4000, versie 4.1, paragraaf 4.2.3.1 Bepalingen bij 

'certificaat onder voorbehoud beschrijft deze voorwaarden tot in detail. De toelichting op het 

Besluit verwijst hier weliswaar niet naar, maar het Besluit verklaart artikel 5.4 tweede lid 

Erfgoedwet (werken op professionele wijze) op toetreders van overeenkomstige toepassing 

Of het om een 'eerste gravend onderzoek' gaat kan daarom getoetst worden aan de 

bepalingen die daarover in de BRL zijn opgenomen. 
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Aandachtspunt 2 
.. 

Zijn de in de voorgenomen regelgeving opgenomen fatale termijnen en termijnen van orde 
realistisch vanuit het oogpunt van naleving? 

Op de werkzaamheden ter verkrijging van een certificaat wordt artikel 5.6 van de Erfgoedwet 

van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat houdt in dat binnen twee weken na de 

opgraving de eerste bevindingen moeten worden gemeld, en dat binnen twee jaar na de 

opgraving de vondsten moeten worden geconserveerd en de vondsten en documentatie 

moeten worden overgedragen en een rapport moet worden overlegd. De Inspectie is van 

mening dat deze termijnen vanuit het oogpunt van naleving realistisch zijn. 

Aandachtspunt 3 

Is de implementatietermijn van de voorgenomen regelgeving realistisch vanuit het oogpunt van 
naleving? 

Niet van toepassing. 

Aandachtspunt 4 

Staan de kosten van toezicht op de regelgeving in verhouding tot het mogelijke nalevingstekort? 
(Bijvoorbeeld op basis van een kwalitatieve raming.) 

Op de werkzaamheden ter verkrijging van een certificaat is artikel 5.4, tweede lid van de 

Erfgoedwet (werken op professionele wijze) van toepassing. Het toezicht op de uitvoering van 

deze werkzaamheden ligt daarmee primair bij de certificerende instellingen. 

De Inspectie heeft wel een taak in het geval dat tijdens de uitvoering van het 'eerste gravend 

onderzoek' blijkt dat de aanvrager in de praktijk niet aan de eisen van de richtlijn kan 

voldoen. De certificerende instelling zal dan het ‘certificaat onder voorbehoud' intrekken. 

De opgraving zal vervolgens niet door de aanvrager mogen worden voortgezet, en de 

Inspectie zal daarop moeten toezien. 

De verwachting is dat dit zelden voor zal komen, mede gezien het felt dat het kwaliteitssysteem 

van de aanvrager al grotendeels getoetst en goedgekeurd moet zijn voor de verkrijging van het 

‘certificaat onder voorbehoud'. De Inspectie verwacht dan ook geen grote kostentoename als 
gevolg van deze toevoeging. 

I
Aandachtspunt 5 

Is voorzien in adequate voorlichting aan het veld ten behoeve van de naleving? 

De aanvulling is tot stand gekomen in overleg met de partijen die betrokken zijn bij de 

implementatie van de certificering (de Raad voor Accreditatie, de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer en het Centraal College van Deskundigen Archeologie), en 

vereist daarom geen nadere voorlichting. 

Aandachtspunt 6 

Is er adequaat sanctiebeleid geformuleerd, is dat sanctiebeleid ook feitelijk mogelijk en bij wie ligt 
de bevoegdheid tot sanctioneren? 

De aanvulling vraagt geen specifiek aanvullend sanctiebeleid. Zie ook aandachtspunt 4. 
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I Aandachtspunt 7 

Is de voorgenomen regelgeving ilberhaupt uitvoerbaar? 

Voor een opgraving ter verkrijging van het certificaat Belden dezelfde regels met betrekking 

tot conservering, overdracht van vondsten en rapportageplicht als voor opgravingen die onder 
certificaat verricht worden. 

De Inspectie vraagt zich of of dit realistisch is in het geval dat een toetreder onverhoopt niet 

aan de richtlijn voldoet, en geen certificaat krijgt. In dat geval is niet geborgd dat 

conservering en rapportage op een professionele wijze worden uitgevoerd. Bovendien is het 

niet denkbeeldig dat een dergelijke uitvoerder de archeologische werkzaamheden geheel zal 

staken, en dat het niet tot uitwerking komt. 

Wanneer het daarbij gaat om een kleinschalig project van gemiddeld archeologisch belang is 

de Inspectie van mening dat dit risico overkomelijk is, omdat toetreding tot de markt mogelijk 

moet zijn. De Inspectie geeft echter ter overweging een uitzondering to maken voor 

grootschalige projecten, of projecten van uitzonderlijk hoge archeologische waarde. 

3.4 Onderdeel B, toevoeging artikel 2.7: Berging vliegtuigwrakken door Defensie 

Deze toevoeging brengt de sinds WOII bestaande bergingsactiviteiten van het Ministerie van 

Defensie in Iijn met de bepalingen in de Erfgoedwet. 

I
Aandachtspunt 1 

Wordt in de toelichting specifiek aandacht besteed aan aspecten van handhaafbaarheid? 

De toelichting besteedt niet specifiek aandacht aan aspecten van handhaafbaarheid. 

Aandachtspunt 2 

Zijn de in de voorgenomen regelgeving opgenomen fatale termijnen en termijnen van orde 
realistisch vanuit het oogpunt van naleving? 

Voor de berging van vliegtuigwrakken door het Ministerie van Defensie wordt artikel 5.6 van 

de Erfgoedwet van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat houdt in dat binnen twee 

weken na de opgraving de eerste bevindingen moeten worden gemeld, en dat binnen twee 

jaar na de opgraving de vondsten en de vondsten en documentatie moeten worden 

overgedragen en een rapport moet worden overlegd. De Inspectie is van mening dat deze 

termijnen vanuit het oogpunt van naleving realistisch zijn. 

I
Aandachtspunt 3 

Is de implementatietermijn van de voorgenomen regelgeving realistisch vanuit het oogpunt van 
naleving? 

Niet van toepassing. Het betreft hier een bestaande activiteit die in lijn wordt gebracht met de 

wet. 
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I Aandachtspunt 4 

Staan de kosten van toezicht op de regelgeving in verhouding tot het mogelijke nalevingstekort? 
(Bijvoorbeeld op basis van een kwalitatieve raming.) 

Het Ministerie van Defensie is bij het bergen van vliegtuigwrakken gehouden aan de 

bepalingen in artikel 5.6 van de Erfgoedwet met betrekking tot rapportage, conservering en 

overdracht van vondsten en overdracht van documentatie. De Inspectie ziet hierop toe. 

Naar een schatting van de Studiegroep Luchtoorlog 1939 - 1945 komen circa 30 tot 50 

wrakken in aanmerking voor berging door het Ministerie van Defensie.2  De bergingen zullen 
gefaseerd worden uitgevoerd. Mede vanwege de capaciteit van de diensten van Defensie 
worden in principe 3 vliegtuigen per jaar geborgen.3  

Gezien dit geringe aantal projecten verwacht de Inspectie een kleine toename van de kosten 
voor toezicht. 

I Aandachtspunt 5 

Is voorzien in adequate voorlichting aan het veld ten behoeve van de naleving? 

Tussen het Ministerie van OCW en het Ministerie van Defensie vindt bilateraal overleg plaats 
hoe de bergingsactiviteiten in lijn met de bepalingen in de Erfgoedwet gebracht kunnen 
worden. 

I Aandachtspunt 6 

Is er adequaat sanctiebeleid geformuleerd, is dat sanctiebeleid ook feitelijk mogelijk en bij wie Iigt 
de bevoegdheid tot sanctioneren? 

De aanvulling vereist geen specifiek aanvullend sanctiebeleid. 

Aandachtspunt 7 

Is de voorgenomen regelgeving uberhaupt uitvoerbaar? 

Vanwege de toepasselijkheid van artikel 5.6 van de Erfgoedwet moet Defensie de vondsten 

overdragen aan de eigenaar. De eigenaar zal veelal een vreemde mogendheid zijn, als deze 

conform artikel 5.7 Erfgoedwet zijn recht van eigendom op het wrak kan bewijzen en zijn 

eigendom opeist. In dat geval zullen de vondsten moeten worden overgedragen aan die 
vreemde mogendheid. 

Op dit moment wordt op verschillende niveaus, zowel internationaal als nationaal 

(archeologische depots), overleg gevoerd hoe hiermee om to gaan. Daarbij wordt er 

vooralsnog van uitgegaan dat de eigenaren geen belangstelling zullen hebben voor het 

merendeel van de vondsten, en de eigendom zullen overdragen aan een Nederlands 

archeologisch depot, voor zover deze (delen van) wrakken kunnen en willen plaatsen. 

De Inspectie wijst er echter op dat de Erfgoedwet, zowel in artikel 5.4 eerste lid als in artikel 
5.6, voorschrijft dat de vondsten moeten worden geconserveerd voordat ze aan de eigenaar 

2  Kamerbrief inzake Nationaal programma berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de 
Tweede Wereldoorlog, 32 156 nummer 96 
3  https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2019/16/01  vliegtuigwrakken 16  
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worden overgedragen. Dat betekent dat de eigenaar, of het depot waaraan de eigendom is 

overgedragen, kan eisen dat Defensie de betreffende vondst(complexen) conserveert of laat 

conserveren. Dit kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Zeker in het geval van 

bijzondere vondsten is dit volgens de Inspectie niet ondenkbaar. 

Het Besluit schrijft voor dat Defensie de berging van vliegtuigwrakken moet documenteren: 

artikel 5.4 eerste lid Erfgoedwet is van toepassing. Vanwege de toepasselijkheid van artikel 

5.6 Erfgoedwet moet Defensie de opgravingsdocumentatie vervolgens overdragen naar de 

eigenaar, veelal dus een vreemde mogendheid. 

Daarmee verdwijnt de - door de Nederlandse overheid gegenereerde en bekostigde -

bergingsdocumentatie uit Nederland, en is het de vraag of deze duurzaam behouden en 

toegankelijk blijft voor toekomstig onderzoek. 

De Inspectie vindt dit onwenselijk, en geeft in overweging hiervoor een regeling te treffen 

binnen het kader van de nu gevoerde overleggen over de bestemming van vliegtuigwrakken. 
Daarbij verdienen de volgende punten aandacht: 

• Indien er voor gekozen wordt de documentatie van bergingswerkzaamheden binnen het 

Ministerie van Defensie te bewaren, zal Defensie hiervoor aparte maatregelen moeten 

nemen met betrekking tot het archiefbeheer, omdat de Archiefwet niet van toepassing is 
op opgravingsdocumentatie (artikel 5.9 lid 4 Erfgoedwet); 

• Archeologische depots stellen als aanlevereis dat de documentatie gegenereerd is conform 

de KNA. Datzelfde geldt voor het landelijke Depot Beheer Systeem. 

Defensie hoeft echter niet te documenteren conform de richtlijn en de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA), omdat artikel 5.4 tweede lid van de Erfgoedwet niet van 

toepassing is. De toelichting stelt dat de gangbare werkwijze van Ministerie van Defensie 

voldoende is. 

Als er voor gekozen wordt de bergingsdocumentatie over te laten dragen aan een 

archeologisch (e-)depot, zal met betrokken partijen overlegd moeten worden hoe de 

werkwijze van Defensie geharmoniseerd kan worden met de eisen van het archeologische 

(e-)depot. Dit om te voorkomen dat de bergingsdocumentatie door het (e-)depot 

geweigerd wordt. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Hi alien, 

62 

Wijziging BEa / Ontheffingsvoorwaarde toestemming vlaggenstaat 
donderdag 26 november 2020 14:48:02 
9380 - Wijziging BEa - Besluit.docx  

Bijgaand het besluit (inhoudelijk niet aangepast), met daarin in BS3 wat aantekeningen 
van de discussie van vandaag over wat we in de regeling moeten zetten over de 
ontheffingsvoorwaarde van toestemming van de vlaggenstaat: 

De termijn is 8 weken (art. 4:13 Awb, beperkte afwijkingsmogelijkheid in art. 4:14 lid 1 Awb). 
Kunnen we hier een aanvraagvereiste van maken in de regeling? Anders moet NL het uitzoeken 
en gaan we over de beslistermijnen heen waardoor de ontheffing mogelijk van rechtswege 
wordt verleend (art. 4:20b Awb). 
Beperking van die methode is dat de afstemming dan niet tussen staten plaatsvindt. Als duikers 
zeif aankloppen bij Engeland, wordt het waarschijnlijk 'nee'. 
Als er geen toestemming komt, betekent dat 'nee'. Er moet dus een expliciet 'ja' zijn. 
Moeten we nog lets regelen over het in kennis stellen van andere staat of belanghebbenden in 
een andere staat met een verifieerbare band ogv Unesco (afstemmingsbepaling)? (zie by. art. 
6.7 Erfgoedwet?) 

Groet, 

Van: 
Verzonden: dinsda• 24 november 2020 9:55 
Aan: 
Onderwerp: FW: uitvoeringstoets Besluit Erfgoedwet Archeologie 

Voor ons overleg van donderdag. 

Groet! 

Van: Lammers, Susan 
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 14:28 
Aan: Matti.ssen, Christianne 
CC: 
Onderwerp: uitvoeringstoets Besluit Erfgoedwet Archeologie 

Hallo Christianne, 

Zie hieronder een formele mail van mij aan jou met daarbij de (eveneens per officiele mail) 
gevraagde uitvoeringstoets :). Goed weekend voor straksl 

Geachte mevrouw Mattijsen, 

Met uw e-mail van 13 juli 2020 heeft u mij verzocht om een uitvoeringstoets uit to voeren op 
het Besluit tot wijziging von het Besluit Erfgoedwet archeologie. 
Voor de uitvoering van de toets hebben wij gebruik gemaakt van de handleiding uitvoerbaarheid 
en handhaafbaarheid(U&H) van het kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid. De toets is uitgevoerd op de conceptversie van het besluit 
van 29 oktober 2020. 



De toets treft u hierbij in de bijlage aan. 

Met vriendelijke groet, 

Susan Lammers 

algemeen directeur 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Smallepad 5 13811 MG I Amersfoort 

Postbus 1600 I 3800 BP I Amersfoort 
T: 033  
M: 06  
EIMIEcultureelerfgoed.n1  



Uitvoeringstoets Besluit Erfgoedwet archeologie (BEa) 

Inleiding 

Het Besluit Erfgoedwet archeologie (BEa) bevat regels ten aanzien van de certificeringsplicht voor 
archeologisch onderzoek en een aantal uitzonderingen op deze certificeringsplicht. Aangezien de 
afgelopen jaren behoefte is ontstaan aan een drietal extra uitzonderingen, is besloten het BEa aan 
te passen. 

De directeur Erfgoed en Kunsten van het ministerie van OCW heeft aan de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) gevraagd om een uitvoeringstoets op de aanpassingen in het besluit uit te 
voeren.1  In deze notitie zijn de bevindingen van de toets weergegeven. De toets is uitgevoerd op 
basis van de handleiding uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H) van het kenniscentrum 
Wetgeving en Juridische zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid.2  Voor de beoordeling 
van de handhaafbaarheid voert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (hierna: de Inspectie) 
een separate toets uit. 

Inhoud van de wijzigingen waarop een toets wordt gevraagd 

De aanpassingen van het Bea hebben betrekking op de volgende onderdelen van het besluit: 

a) Wijziging artikel 2.3: Verenigingen voor vrijwilligers in de archeologie in gemeentelijk 
ingedeeld gebied; 

b) toevoeging artikel 2.5: Verenigingen voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie; 
c) toevoeging artikel 2.6: Werkzaamheden ter verkrijging van een certificaat; 
d) toevoeging artikel 2.7: Opgravingen door de Minister van Defensie. 

Met onderdeel a wordt de vrijstelling voor verenigingen voor vrijwilligers in de archeologie beperkt 
tot gemeentelijk ingedeeld gebied. De vrijstelling beslaat in het huidige BEa ook het niet 
gemeentelijk ingedeeld gebied (i.e. de Noordzee), maar kan niet worden uitgevoerd omdat er per 
abuis naar een niet bestaand bevoegd gezag wordt verwezen. In de nota van toelichting wordt 
uitgelegd dat besloten is om deze vrijstelling voor de Noordzee te laten vervallen omdat de 
ontheffingsmogelijkheid die met het nieuwe artikel 2.5 wordt geintroduceerd beter aansluit bij de 
praktijk van de onderwaterarcheologie in de Noordzee. Het beperken van de vrijstelling tot 
gemeentelijk ingedeeld gebied heeft geen consequenties voor de uitvoering. 

Onderdeel b regelt dat de Minister een ontheffing van de certificeringsplicht kan verlenen aan 
verenigingen voor vrijwilligers in onderwaterarcheologie. De ontheffing kan worden verleend voor 
het opduiken van voorwerpen die acuut worden bedreigd door natuurlijke processen, het 
meenemen van een of enkele objecten ter identificatie van een vindplaats en voor het verrichten 
van kleine onderzoekshandelingen (denk aan het afzagen van een stuk hout voor 
dendrochronologisch onderzoek). Ontheffingen worden verleend voor maximaal een jaar. Aan de 
ontheffing kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. De RCE zal dit onderdeel namens de 
Minister gaan uitvoeren. 

Onderdeel c crebert de mogelijkheid voor partijen die willen toetreden tot de archeologische markt 
om de opgraving verrichten die nodig is voor het verkrijgen van een certificaat. De RCE heeft geen 
uitvoerende rol ten aanzien van dit onderdeel en verwijst voor een analyse van de uitvoerbaarheid 
naar de UH-toets van de Inspectie. 

Onderdeel d regelt een vrijstelling van de archeologische certificeringsplicht voor de 
bergingsactiviteiten van de minister van Defensie. De RCE heeft geen uitvoerende rol ten aanzien 
van dit onderdeel. 

Aangezien alleen onderdeel b (de ontheffing voor verenigingen voor vrijwilligers in 
onderwaterarcheologie) door de RCE zal worden uitgevoerd gaat deze uitvoeringstoets verder 
uitsluitend in op dit onderdeel van het besluit. Daarbij moet worden opgemerkt dat de ministeriele 
regeling die nadere zal bevatten ten aanzien van de aanvraag, wijziging en weigering van de 
ontheffing nog niet is opgesteld. In de nota van toelichting wordt wel aangegeven wat deze eisen 
voor de aanvraag globaal zullen gaan inhouden. De vrijwilligers zullen bijvoorbeeld over bepaalde 

1 De uitvoeringstoets heeft betrekking op de versie van het concept besluit van 29 oktober 2020 
2 https://www.kcwj.n1  
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kwalificaties moeten beschikken en een plan van aanpak moeten opstellen. Dit is in de 
uitvoeringstoets als uitgangspunt gehanteerd. Het is wenselijk dat de uitvoerbaarheid en 
uitvoeringsconsequenties van de ministeriele regeling alsnog door de RCE getoetst kunnen worden. 

Aard en omvang van de doelgroep3  

De ontheffingsmogelijkheid is bedoeld voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. In Nederland 
houden ongeveer 300 personen, grotendeels mannen, zich in hun vrije tijd bezig met het doen van 
archeologisch onderzoek onderwater. De groep kan worden gekenschetst als "gepassioneerd en 
avontuurlijk". Het gemiddelde opleidingsniveau is HBO. Hun activiteiten richten zich merendeels op 
scheepswrakken (zowel houten als metalen), maar kunnen daarnaast ook betrekking hebben op 
andersoortige vindplaatsen, zoals verdronken dorpen, oude brugresten etc. Veel van de vrijwilligers 
zijn aangesloten bij ofwel de Landelijke Werkgroep Archeologie Onderwater (LWAOW) en/of de 
Stichting Maritiem Onderzoek Nederland (Stimon). Het duiken zelf gebeurt meestal binnen kleiner 
verband, in zogenaamde duikteams. De drijfveren voor het uitoefenen van de 
onderwaterarcheologie verschillen van persoon tot persoon, echter veelal is er sprake van de 
combinatie avontuurlijke en sociale bezigheid enerzijds en het vergaren van nieuwe informatie over 
ons (maritieme) verleden anderzijds. 

Uitvoerbaarheid 

Uitvoerende instantie en taakbeschrijving 
Verzoeken tot ontheffing zullen bij de RCE worden ingediend. De activiteiten waarvoor de 
ontheffing wordt aangevraagd moeten worden beschreven in een plan van aanpak. Op basis van 
dit plan besluit de RCE of een ontheffing kan worden verleend of niet. Daarbij worden diverse 
ketenpartners (zie bijlage 1) om advies gevraagd. Indien de ontheffing betrekking heeft op een 
(vermoedelijk) wrak van een oorlogsschip, wordt contact opgenomen met Defensie en de 
desbetreffende vlaggenstaat. De directeur RCE beslist namens de Minister op de aanvraag. 

Er is geen bijzondere termijn gesteld waarbinnen het besluit moet worden genomen. De 
beslistermijn is daarom de redelijke termijn (acht weken) van de Algemene Wet Bestuursrecht. De 
termijn van acht weken wordt door de RCE gezien als een werkbare termijn, waarbinnen het 
mogelijk is om tot een besluit te komen. Wel ziet de RCE een mogelijk knelpunt bij de gevallen 
waarvoor toestemming van een vlaggenstaat nodig is. De RCE kan zich indenken dat de termijn 
van acht weken dan niet altijd gehaald wordt. Ook is nog niet duidelijk hoe moet worden omgegaan 
met gevallen waarin het antwoord van de vlaggenstaat uitblijft. 

De activiteiten die de vrijwilligers onder de ontheffing verrichten resulteren in vondstmeldingen en 
rapportages. Deze worden door de vrijwilligers zelf ingevoerd in de Archeologische database 
ARCHIS van de RCE geregistreerd, of door in de database van PAN.4  

De taak past in de bredere opgave van de RCE heeft ten aanzien van de maritieme 
monumentenzorg. Binnen de organisatie is de kennis en kunde (zowel inhoudelijk, juridisch en 
procesmatig) aanwezig om dit onderdeel uit te voeren. Ook beschikt de RCE, middels het mandaat 
van de directeur, over voldoende bevoegdheden voor het beschikken over de ontheffing. Mocht het 
wenselijk zijn om de beslisbevoegdheid lager in de organisatie te leggen, dan zal de 
mandaatregeling moeten worden aangepast. 
Voor de contacten met de ketenpartners kan de RCE gebruik maken van haar bestaande netwerk. 

Capaciteit en kosten 
De voorbereiding en uitvoering van de regeling vergt capaciteit op de volgende onderdelen: 

Voorbereiding:  
o Voorlichting en communicatie over de nieuwe regeling 
o Ontwikkelen werkprocessen 

Uitvoering:  

3 Geraadpleegde bronnen over de aard en de omvang van de doelgroep: 
Bouwman, D., 2015: Duiken op Wrakken Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Maritiem Research & 
Consultancy, en medewerkers van het Maritiem Programma Nederland van de RCE. 
4 PAN staat voor Portable Antiquities of the Netherlands. Het is een project van de Vrije Universiteit om 
collecties van vrijwilligers in de archeologie te ontsluiten. De database is te raadplegen via https://portable-
antiouities.nl/pan/#/public.  Vanaf 2022 zal deze database door de RCE worden beheerd. 
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o In ontvangstnemen en behandeling van de aanvragen 
o Voorlichting aan en begeleiding van de doelgroep 
o Communicatie met ketenpartners 
o Afhandelen vondsten, vondstmeldingen en rapportages 
o Bezwaar en beroep 

Ten aanzien van de voorbereiding: 
Heldere communicatie en voorlichting vormen een belangrijke randvoorwaarde voor het goed 
functioneren van deze regeling. De RCE heeft de doelgroep en ketenpartners in het voortraject 
nauw betrokken. Zodra de nadere regels ten aanzien van het indienen en beoordelen van de 
aanvragen zijn opgesteld, zal een voorlichtingstraject richting de doelgroep en de ketenpartnets 
worden gestart. Dit zal met name door de medewerkers van het programma Maritiem Erfgoed 
Nederland worden gedaan met ondersteuning van de afdeling communicatie. 

Voor de uitvoering zullen werkprocessen moeten worden ontwikkeld en de taken goed binnen de 
organisatie worden belegd. Het ontwikkelen van werkprocessen zal door de medewerkers van het 
programma Maritiem Erfgoed Nederland en de afdeling wettelijke taken worden gedaan, met 
ondersteuning van de afdeling bedrijfsvoering. 

Gekeken is of er nieuwe digitale ondersteuning ontwikkeld moet worden voor de uitvoering van de 
werkprocessen. Gezien het beperkte aantal aanvragen, is geconcludeerd dat dit niet nodig is en dat 
gebruik kan worden gemaakt van de bestaande digitale infrastructuur (in proza). Er is wel behoefte 
aan een aparte emailpostbus voor het indienen van aanvragen. Deze kan echter eenvoudig worden 
gecreeerd. 

De meldingen en rapportages die bij de RCE binnenkomen kunnen gepaard gaan met grote 
databestanden zoals sonaropnames, videobeelden en 3D modellen. Momenteel is er bij de RCE 
onvoldoende opslagcapaciteit aanwezig om dergelijke bestanden te archiveren. Deze problematiek 
is reeds gesignaleerd en maakt onderdeel uit van een bredere inventarisatie van de opsiag van 
maritiem-archeologische data van de RCE.5  

Ten aanzien van de uitvoering: 
Onder de LWAOW en de Stimon zijn momenteel tien tot vijftien duikclubs actief. Naar verwachting 
zal het merendeel van deze duikclubs jaarlijks een ontheffing gaan aanvragen. Bij het berekenen 
van de uitvoeringslasten is daarom uitgegaan van vijftien aanvragen per jaar. Deze zullen 
waarschijnlijk vooral in de winter en het voorjaar binnenkomen, dat wil zeggen, voordat het 
duikseizoen begint. Met dit gegeven zal binnen de werkplanning van de maritieme medewerkers 
van de RCE rekening moeten worden gehouden. 

Berekend is dat de uitvoering van de regeling een taakverzwaring van ongeveer 0,5 fte met zich 
meebrengt. Met de ophoging van de structurele middelen voor maritieme archeologie 
(programmabudget RCE) die vanaf 2021 beschikbaar komen, is er dekking voor deze extra 
capaciteit. 

Voor de ondersteuning van het primaire proces (aanvragen registreren, opvraagbrief versturen, 
beschikking opstellen etc.) wordt uitgegaan van 120 uur per jaar. De vraag Iigt voor of deze 
ondersteuning vanuit de afdeling Wettelijke taken dient te gebeuren of dat het efficienter is om de 
maritieme medewerkers het primaire proces zelf te laten doen, met ondersteuning van de 
managementassistenten). 

Er wordt van uit gedaan dat zich gemiddeld een bezwaarzaak per jaar en twee beroepszaken per 
vijfjaar zullen voordoen. De extra werkiast hiervoor is berekend op 40 a 60 uur per jaar en is dus 
beperkt. 

Bij bezwaarzaken verricht DUO een toets op ontvankelijkheid en rekent hiervoor €2700 per 
bezwaar, wat neerkomt op €5400 per jaar. 

5 Notitie Concept probleemanalyse grote data opsiag maritieme archeologie met advies ter input voor een 
nader uit te werken plan van aanpak, Kiki de Bondt, 27-11-2019. 
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Ook vanuit andere afdelingen (o.a. Strategie en Internationaal en Communicatie) zal enige inzet 
nodig zijn voor de uitvoering van deze regeling. De inschatting is dat deze inzet beperkt is en 
binnen de bestaande taken kan worden ingepast. 

Effecten en Risico's 

Verwacht effect van de regeling 
De nota van toelichting stelt dat de nieuwe regeling tot doel heeft om bij de vrijwilligers meer 
draagvlak te verkrijgen voor een respectvolle omgang met het maritiem archeologisch erfgoed. Een 
direct effect dat van de regeling wordt verwacht, is dat de vrijwilligers meer van hun kennis over 
het onderwatererfgoed met de RCE zullen delen en dat er meer worden vondsten gemeld. Daarmee 
wordt de kennis over het onderwatererfgoed vergroot. 

Risico's 
Als voornaamste risico wordt gezien dat vrijwilligers zich niet aan de voorwaarden houden die voor 
het verkrijgen van de ontheffing zijn gesteld. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 
verrichten van andere onderzoekshandelingen dan in het projectplan zijn beschreven, of aan het 
meenemen van objecten van een vindplaats waarop de ontheffing geen betrekking heeft. Dit kan 
onbedoeld of doelbewust gebeuren. 
Als vrijwilligers zich niet aan de voorwaarden van de ontheffing houden kan dit leiden tot sancties 
vanuit de vereniging, het intrekken van de ontheffing door de Minister en/of bestuursrechtelijke of 
strafrechtelijke sancties. 

In de nota van toelichting staat dat strikte randvoorwaarden aan de uitzondering oneigenlijk 
gebruik moet voorkomen. Daarnaast wordt ook gesteld dat volstaan kan worden met toezicht door 
een professioneel archeoloog voorafgaand en achteraf. De RCE meent echter dat het wenselijk is 
om ook gedurende de loop van de ontheffing enige mate van toezicht op het verloop uit te oefenen 
door een aantal contactmomenten met de duikclubs in te bouwen. 

Vatbaarheid van de regeling voor bezwaar en beroep 
Tegen het besluit tot ontheffing kunnen rechtstreeks belanghebbenden bezwaar aantekenen. Dit 
betreft met name de aanvrager van de ontheffing zelf. De aard van de regeling maakt dat 
bezwaargevoeligheid niet bijzonder hoog wordt ingeschat. Duidelijkheid over het doel van de 
regeling en de wijze van beoordeling zal helpen bezwaargevoeligheid te verminderen. Het is 
daarom van belang dat helder gecommuniceerd wordt met de doelgroep en dat de regels die in 
ministeriele regeling worden uitgewerkt duidelijk zijn. 

De verwachte effecten voor de burger 

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing zal een aantal eisen aan de vrijwilligers worden 
gesteld. Deze eisen zullen in de nog op te stellen ministeriele regeling worden uitgewerkt. Een 
volledig beeld van de effecten voor de burger kan dus pas in een later stadium worden gegeven. 
Het volgende is echter wel al duidelijk: 

Allereerst zullen vrijwilligers lid moeten worden van een vereniging die het behoud en beoefenen 
van de archeologie als statutair doel heeft. Een aanzienlijk deel van de vrijwilligers in de 
onderwaterarcheologie is lid van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW), die 
aan deze omschrijving voldoet. Op dit moment is dit de enige vereniging voor vrijwilligers voor wat 
betreft de onderwaterarcheologie. 

De Stichting Maritiem Onderzoek Nederland (Stimon), waarbij met name de Noordzeeduikers zijn 
aangesloten heeft aangegeven te overwegen om vanwege de nieuwe regeling een vereniging te 
worden. De RCE zal de stichting hierin ondersteunen. 

Van vrijwilligers die een ontheffing aanvragen wordt verwacht dat zij over de juiste deskundigheid 
beschikken om de activiteiten op een goede wijze uit te kunnen voeren en over het verrichtte 
onderzoek te rapporteren. Om dit te faciliteren verzorgt de LWAOW in samenwerking met de RCE 
de basiscursus onderwaterarcheologie waarin de vrijwilligers de archeologische 
(basis)vaardigheden kunnen leren en een zogenaamd NAS-certificaat kunnen behalen6. 

6 NAS staat voor Nautical Archaeological Society. De NAS-certificering is internationaal erkend en kent vier 
niveau's. De LWAOW opleiding is door de NAS geaccrediteerd voor certificaat een t/m drie (https://www.awn-
archeologie.n1 /2019/kennisbevordering-maritieme-archeologie-lwaow/).  De cursus is ook toegankelijk voor 
niet-leden. 
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Voor het verkrijgen van_de ontheffing moeten de vrijwilligers een plan van aanpak opstellen, 
waarin zij onder andere moeten aangeven welke onderzoekshandelingen zij gaan uitvoeren, op 
welke wijze en met welk doel. Voor het opstellen van dit plan van aanpak zal een format met 
toelichting beschikbaar worden gesteld. 

Ten slotte moeten vondsten in Archis of in PAN worden gemeld en moeten de vrijwilligers 
rapporteren over hun onderzoek. De afgelopen jaren is binnen een drietal pilotprojecten in de 
Waddenzee, Noordzee en Zeeuwse Wateren en in het project De 13 Provincien geoefend met zaken 
als het indienen van vaarplannen, het opstellen van plannen van aanpak en het rapporteren van 
vondsten. 

De RCE acht deze effecten op de burger proportioneel en passend bij het doenvermogen van de 
doelgroep. De vrijwilligers zullen bovendien op diverse manieren door de RCE en hun 
vereniging(en) worden bijgestaan. 

Conclusie en aandachtspunten 

De RCE oordeelt dat de ontheffing uitvoerbaar is en dat de RCE in staat is om de regeling uit te 
voeren. Binnen de RCE 0,5 extra fte capaciteit nodig. De kosten worden gezien als proportioneel. 

De RCE acht deze effecten op de burger proportioneel en binnen het doenvermogen van de 
doelgroep. 

Daarbij maakt de RCE nog wel de volgende opmerkingen: 

• heldere regels in ministeriele regeling zijn van belang voor het goed functioneren van de 
ontheffingsmogelijkheid en om het risico op bezwaar en beroep te voorkomen. Besteed Kier 
specifieke aandacht aan en laat ook de ministeriele regeling door de RCE toetsen op de 
uitvoerbaarheid/de uitvoeringslasten; 

• De beslistermijn van acht weken is mogelijk niet altijd haalbaar in gevallen waar 
toestemming van een vlaggenstaat moet worden verkregen; 

• Het is niet duidelijk hoe de RCE moet handelen als de toestemming van de vlaggenstaat 
uitblijft; 

• de RCE acht het wenselijk om niet alleen voorafgaand en achteraf, zoals in de nota van 
toelichting wordt beschreven maar ook gedurende de loop van de ontheffing enige mate 
van toezicht op de activiteiten van de vrijwilligers uit te oefenen; 
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Bijlage 1. De Ketenpartners 

De volgende ketenpartners spelen een rol in de uitvoering van deze regeling: 

1. Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat is beheerder van de rijkswateren en de Noordzee en zal worden geraadpleegd 
indien de ontheffingsaanvraag betrekking heeft op de rijkswateren of de Noordzee en in kennis 
gesteld van de verleende ontheffingen; 

2. Inspectie Erfgoed en Overheidsinformatie 
De inspectie zal optreden als toezichthouder en handhaver van deze regeling en zal in kennis 
worden gesteld van de verleende ontheffingen en bij (vermoeden van) oneigenlijk gebruik van 
de ontheffing; 

3. Kustwacht 
De Kustwacht zal in verband met haar toezichthoudende taak in kennis worden gesteld van de 
ontheffingen die zijn verleend voor de Noordzee; 

4. Ministerie van Defensie 
Het ministerie van Defensie wordt geraadpleegd indien de aanvraag tot ontheffing betrekking 
heeft op een wrak van een oorlogsschip of vliegtuigwrak en zal worden geInformeerd over de 
ontdekking van een wrak van een (vermoedelijk) oorlogsschip; 

5. De gemeente en provincie 
De gemeente en provincie voeren archeologiebeleid over hun grondgebied en worden, voor 
zover zij depothouder van een archeologisch depot zijn, eigenaar van opgegraven 
archeologische vondsten. Zij worden geraadpleegd als een verzoek tot ontheffing wordt 
ingediend voor hun grondgebied en in kennis gesteld van de verleende ontheffingen; 

6. Buitenlandse mogendheden 
Buitenlandse mogendheden worden om toestemming gevraagd indien de ontheffing betrekking 
heeft op wrakken van oorlogsschepen waarvan zij eigenaar zijn. Tevens worden buitenlandse 
mogendheden geInformeerd over de ontdekking door de vrijwilligers van een oorlogswrak en 
eventueel opgedoken objecten. 

7. DUO 
In het geval van bezwaarzaken op het besluit tot ontheffing zal Uitvoeringsorganisatie Duo een 
ontvankelijkheidstoets uitvoeren. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Actielijst Bea 
Datum: 	 donderdag 10 december 2020 13:26:51 

Dag alien, 

Ik heb samen met 	op een rij gezet wat ons in de komende tijd te doen staat. Wij 
kwamen tot het volgende. Straks loop ik die graag langs, ook om te horen of we 
compleet zijn. 

Groet, 

ACTI ES 

Reactie defensie 

Uitvoeringstoets RCE 
- Uitwerking via ministeriele regeling 
- Kleine aanpassingen in Besluit doorvoeren 

Handhavingstoets van Inspectie 
- Bespreken in team 

Ministeriele regeling 

Administratieve lastentoets 

Internetconsulatie opzetten 
- Aan M voorleggen 
- Communicatie met veld 
- RWS aparte aandacht 
- CGA en Vakberaad (vanwege eigendom vondsten) 

Directie Erfgoed en Kunsten van het ministerie van OCW 
Rijnstraat 50 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 

(minocw.n1  



Van: 
Aan: 	 (@mindef.nI"; ' 	(@mindef.n1"  
Cc: 
Onderwerp: 	RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 
Datum: 	donderdag 7 januari 2021 12:55:57 

Dag 

Een heel goed 2021 gewenst! 

Kunnen jullie aangeven wanneer we een reactie mogen verwachten? 

Groet! 

Van: 
Verzonden: donderdag 10 december 2020 15:30 
Aan: 	©mindef.n1; 	©rnindef.n1 
CC: 
Onderwerp: RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 

Dag 

Jullie hadden aangegeven nog ongeveer twee weken nodig te hebben om naar het 
besluit te kijken. Dat was inmiddels twee weken geleden, dus ik informeer maar even 
naar de stand... 

Groet! 

Van: 
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 17:05 
Aan: 	@mindef.n1; 	@mindef.n1 
CC: 
Onderwerp: FW: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 

Dag 

Dank voor jullie reacties op de datumverzoeken van 	. Maar zouden jullie ook 
nog kunnen kijken naar mijn verzoek om voor 15 november (...) te reageren op het 
bijgestelde wijzigingsbesluit? 

Alvast dank. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 15:31 
Aan: 	 @mindef.nr 
CC: 	 ©mindef.nr; 
Onderwerp: RE: 9380 - Wijziging BEa - Besluit + toelichting schone versie voor DEF en I&W.docx 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Aanpassing BEa 
Datum: 	donderdag 4 februari 2021 13:16:07 

Hierbij de passage uit de mail: 

Internetconsultatie gedurende demissionaire periode 

In de MR van 22-1-2021 is afgesproken dat tijdens de demissionaire periode inderdaad 
alle voornemens tot een internetconsultatie langs de MR moeten. Zoals gebruikelijk 
hoeft dit niet het hele voorstel te zijn maar een A4 met een korte inhoud en een 
toelichting waarom het noodzakelijk is de consultatie te starten. 

Ik begrijp hieruit dat we niet langs de voorportalen en onderraad hoeven, maar ik check 
nog even. 

Groeten, 

	Oors ronkeli.ke afspraak 	 
Van: 
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 12:41 
Aan: 
Onderwerp: Aanpassing BEa 
Tijd: donderdag 4 februari 2021 13:00-14:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 
Stockholm, Wenen. 
Locatie: 7e 

-- De voigende tekst 	ideren of viljzigen. -- 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingsnummer (toegangscode): 

Wachtwoord voor vergadering: 

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 
+31-2072-19842„1753628599## Netherlands Toll 
+1-650-215-5226„1753628599## United States Toll 

Deelnemen via telefoon 
+31-2072-19842 Netherlands Toll 
+1-650-215-5226 United States Toll 
Algemene inbelnummers  



Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
Kies 753628599@rijksvideawebex.com   
U kunt ook 62.109.219.4 kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kies 1753628599.rijksvideo@lync.webex.com   

Als u een host bent, klik dan Her om hostgegevens weer te geven. 

Hebt u hulp nodig? Ga naar http://help.webex.com   



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Actielijst aanpassing BEa.docx 
Datum: 	 donderdag 11 februari 2021 13:58:24 
Bijlagen: 	 Actielijst aanpassing BEa.docx  
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Actielijst aanpassing Bea 

Reactie defensie 
- Op 7/12 rappel verstuurd 

Uitvoeringstoets RCE 
- Uitwerking via ministeriele regeling 

Handhavingstoets van Inspectie 
- Bespreken in team: volgend overleg in detail doorlopen 
- Actualiseren n.a.v. akkoord defensie (nieuw verzoek aan inspectie) 

Ministeriele regeling 
- 7/1 concept gestart op basis van startnota 

Administratieve lastentoets 
- 13/1 afspraak met WJZ 

Internetconsulatie opzetten 
- Aan M voorleggen 
- Communicatie met veld: overleg met koepels vrijwilligers wordt gepland; overige partijen 

via CCvD 
- RWS aparte aandacht: als tekst internetconsulatie gereed is met 	spreken 
- CGA en Vakberaad (vanwege eigendom vondsten) 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	actielijst BEa geactualiseerd 
Datum: 	 donderdag 11 februari 2021 17:52:52 
Bijlagen: 	 Actielijst aanoassing BEa Vllfeb2021.docx 

Dag allemaal, 

Bijgevoegd de geactualiseerde actielijst voor het Bea. 
Groet en fijne avond, 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Ministry of Education, Culture and 
Science 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Cultural Heritage Agency 
Smallepad 5 I 3811 MG I Amersfoort 
Postbus 1600 / P.O. Box 1600 13800 BP I Amersfoort I The Netherlands 

T 
M 

Pcultureelerfgoed.n1  



Actielijst aanpassing Bea 

Reactie defensie 
Op 7/12 rappel vcrstuurd 

- Reactie Defensie afwachten 

Uitvoeringstoets RCE 
- Uitwerking via ministeriele regeling 

Handhavingstoets van Inspectie 
—Bcsprckcn 	in team: volgcnd ovcrlcg in detail doorlopcn Gedaan 11/2 

- Opmerkingen verwerken (met name aandacht voor punt van conserveren en 
opgravingsdocumentatie vliegtuigbergingen) 

- Bericht aan Inspectie sturen waarin dank voor toets, aangeven dat punten nijn verwerkt en 
met verzoek tot actualiseren n.a.v. akkoord defensie 

- Passage uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid toevoegen bij punt 5 NvT 
- Passage toevoegen financiele gevolgen en dekking bij punt 6 NvT (dekking is er) 
- Punt 8 NvT: Advies en Consultatie. Advies schrappen (doen we niet) 

Ministeriele regeling 
- 7/1 concept gestart op basis van startnota 

Administratieve lastentoets 
—13/1 afsp-raak met WJZ 

- In NvT opnemen dat wijzigingsvoorstel in samenspraak met vrijwilligers tot stand is 
gekomen 

Internetconsulatie opzetten 
- Aan M voorleggen 
- Voorleggen aan Ministerraad voorafgaande aan consultatie (regel ivm demissionair kabinet) 
- Communicatie met veld: overleg met koepels vrijwilligers wordt gepland; overige partijen 

via CCvD 
- RWS aparte aandacht: als tekst internetconsulatie gereed is met 10 ") 	spreken 
- CGA en Vakberaad (vanwege eigendom vondsten) 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
	

RE: Regeling erfgoedwet archeologie 
Datum: 
	

dinsdag 2 maart 2021 12:59:05 

Hi 

Inhoudelijk op zich goed. Ik zou misschien nu hoofdstukken gaan hanteren voor de 
diverse onderwerpen. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: zonda 28 februari 2021 15:19 
Aan• 
Onderwerp: Regeling erfgoedwet archeologie 

Hoi 

Ik heb een opzetje gemaakt voor de regeling onder het BEa. Zou je ernaar willen kijken? 
Dan kunnen we het voor 10 maart opsturen naar de projectgroep. 
Link naar het stuk: 

Bedankt en groet, 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: BEa versie 10 maart 2021 
Datum: 	 donderdag 11 maart 2021 14:13:13 
Bijlagen: 	 9380 - Wijzioing BEa - Besluit.docx  

Zag dat je geaccepteerd had. Dit is de laatste versie van het stuk dat we bespreken. Gaat vooral om de 
opmerkingen en wijzigingen. 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 
Verzonden: woensdag 10 maart 2021 12:53 
Aan: 
Onderwerp: BEa versie 10 maart 2021 

Ik zag dat in de vorige versie de opmerking van Defensie over art. 2.7 lid 2 was weggevallen. Daarom hierbij 
een nieuwe versie waarin die opmerking wel is opgenomen staat. 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 
Verzonden: woensdag 10 maart 2021 12:44 
Aan: 
Onderwerp: BEa versie 10 maart 2021 

Hoi allemaal, 

Bijgaand de nieuwste versie van het BEa nav de reactie van Defensie. 

Groet, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	FW: BEa versie 17 maart 2021 
Datum: 	woensdag 17 maart 2021 10:27:11 
Bijlagen: 	 Wijziging BEa - Besluit.docx 

70 

Hoi 

Ik was vergeten je in de lijst met geadresseerden te zetten, maar hierbij alsnog: 
gaf aan dat hij graag met jou erbij wil overleggen over de omgevingswetaspecten in het 
Besluit Erfgoedwet archeologie. Daarin is een vrijstelling geregeld voor 
vliegtuigopgravingen van Defensie. Bijgaand het besluit, het gaat om artikel 2.7, derde 
lid. 

Groet,IMII 

Van: 
Verzonden:  woensdag 17 maart 2021 10:24 
Aan: 

CC: 
Onderwerp:  BEa versie 17 maart 2021 

Hoi allemaal, 

Bijgaand de nieuwe versie van het wijzigingsbesluit Erfgoedwet archeologie. 

AIM en AM: er is een derde lid toegevoegd aan artikel 2.7. 	plant een 
aparte afspraak voor in om openstaande vragen met jullie te bespreken vanwege de 
raakvlakken met het omgevingsrecht. Daarbij gaat het om opmerkingen 9-12. 

Groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: BEa versie 17 maart 2021 
Datum: 	woensdag 17 maart 2021 15:52:41 

Mooi! 

Van: 
Verzonden:  woensdag 17 maart 2021 15:52 
Aan: 
Onderwerp:  RE: BEa versie 17 maart 2021 

Excuses, ik bedoelde inderdaad 	, niet 	 heeft de afspraak inmiddels 
ingepland op 30 maart. 

Groet, 

Van: 
Verzonden:  woensdaa 17 maart 2021 15:49 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  RE: BEa versie 17 maart 2021 

Dank. Ik had alleen begrepen dat Ruben samen met jou zou kijken naar de aparte 
afspraak. Volgens mij voegt mijn aanwezigheid daarbij weinig toe. 

Groet, 

Van: 
Verzonden:  woensdag 17 maart 2021 10:24 
Aan: 

CC: 
Onderwerp:  BEa versie 17 maart 2021 

Hoi allemaal, 

Bijgaand de nieuwe versie van het wijzigingsbesluit Erfgoedwet archeologie. 

en @ME: er is een derde lid toegevoegd aan artikel 2.7. 	plant een 
aparte afspraak voor in om openstaande vragen met jullie to bespreken vanwege de 
raakvlakken met het omgevingsrecht. Daarbij gaat het om opmerkingen 9-12. 

Groet, 



Planning en actielijst aanpassing AMvB archeologie 

a) 
• het Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee (IDON) 
• de interdepartementale commissie scheepswrakken 
• het overleg met de koepels van de archeologische opgravingsbedrijven 
• het overleg met het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA) 
• overleg met de Kustwacht. 

b) 
• Stichting Infrastructuur Kwaliteit Bodem (SIKB) 
• Raad voor de Accreditatie (RvA) 
• Centraal College van Deskundigen in de Archeologie (CCvD) 
• Certificerende Instellingen (CI's) 
• Archeologische bedrijven en diensten 

c) 
• Ministerie van Defensie 
• Erfgoedinspectie 
• RCE 
• Amateurgroepen WOII 
• Gemeenten en provincies 
• Landelijke werkgroep vliegtuigbergingen 

d) 
•I&W/RWS 
• RCE 
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Ik praat jullie bij over een tweetal ontwikkelingen: de 
aanpassing van de arbo- repels en de uitzondering op het 
opgravingsverbod. Later in het programma zal  10.2.e 	jullie 
informeren over de ratificatie van het verdrag Unesco 2001. 

Arbo 
• Wat betreft de Arbo-regels is er voortgang geboekt. Vorig 

jaar kondigde ik nog aan dat het oplossen van het Arbo-
vraagstuk, de vraag of professionals en vrijwilligers samen 
zouden kunnen duiken, heel veel tijd zou gaan kosten, 
maar dit Iijkt mee te vallen. 

• Met SZW en de Inspectie SZW hebben we het afgelopen 
jaar een aantal heel goede gesprekken gevoerd, die ertoe 
geleid hebben dat een aanpassing van de regelgeving in 
de steigers staat die het mogelijk gaat maken dat 
vrijwilligers, net als studenten, als extra lid van een 
professioneel duikteam kunnen gaan mee duiken. Zonder 
dat dit Ieidt tot het moeten voldoen aan alle zware eisen 
die voor professionals Belden. 

• Belangrijke volgende stap is dat de Stichting Werken 
Onder Overdruk ook akkoord gaat. Er mag immers geen 
verstoring plaatsvinden van de commerciele markt. Wij 
zullen benadrukken dat het vooral gaat om 
kennisoverdracht. 

De uitzondering 
• Ook met de uitzondering op het opgravingsverbod is 

voortgang geboekt, zij het niet zoveel als we zouden 
willen. 

• Vorig jaar hebben we hier een aanpak geschetst die 
bestond uit het creeren van een generieke uitzondering 
voor zowel het meenemen van voorwerpen die acuut 
worden bedreigd als het meenemen van voorwerpen ter 
identificatie van een locatie. We hebben helaas moeten 
vaststellen dat deze aanpak niet langer haalbaar is. Dat 
heeft te maken met de volgende zaken: 

o In de media is er - wat je er ook van vindt - een 
aantal incidenten geweest die de roep om strenger 
toezicht hebben aangewakkerd. 

o De Javazee en onderzeeers Maleisie spelen ook een 
rol: de uitgangspunten die wij als Nederlandse staat 

79 



daar hanteren m.b.t. het eigendom/soevereiniteit 
moeten we ook in onze eigen wateren hanteren. Dat 
betekent dat zonder uitdrukkelijke toestemming van 
de eigenaar van een wrak, zeker wanneer het om een 
oorlogswrak gaat, er niets kan of mag. 

o Het VK heeft aan ons heel duidelijk gemaakt - mede 
met betrekking tot de haar scheepswrakken in 
Nederlandse wateren - dat ook zij deze benadering 
verwachten: look-don't-touch. Zie ook de brief aan 
duikend Nederlands die de ministers van OCW en 
Defensie hebben gestuurd. 

o De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van dit alles 
op 11 september 2018 gevraagd om een strengere 
aanpak door de minister. 

o Ook het Unesco 2001 verdrag stelt eisen aan de 
regelgeving die zich slecht verhouden tot het maken 
van generieke uitzonderingen. 

o En nog een meer inhoudelijk punt. Een generieke 
uitzondering zoals we die voor ons zagen sloot uit dat 
vrijwilligers ook andere onderzoekshandelingen 
zouden verrichten dan louter identificatie. 

• Maar voor de duidelijkheid. We willen nog steeds dat 
vrijwilligers een grotere rol krijgen dan nu mogelijk is. Wij 
zijn en blijven ervan overtuigd dat een actieve 
samenwerking tussen professionals en vrijwilligers een 
versterking is voor het maritiem erfgoed beheer. We 
moeten daar alleen een andere weg voor verkennen. Wat 
we nu voor ons zien zijn twee sporen: 
1) Maatwerk door middel van een ontheffing op het 

opgravingsverbod voor specifieke handelingen, zoals 
het identificeren van wrakken, maar dat kan wellicht 
ook voor andere, kleinere onderzoekshandelingen. Die 
ontheffing zou je dan moeten aanvragen bij OCW. In 
zekere zin is dit de aanpak zoals die voor de invoering 
van de Erfgoedwet bestond. Toen konden vrijwilligers 
onder de vergunning van de RCE opereren, mits met 
goede afspraken. Nu zou dat op basis van een 
ontheffing gaan, ook weer met goede afspraken. 
Bijkomend voordeel is dat er meer gelegenheid is voor 
kennisuitwisseling. 



2)Verkennen of binnen de implementatie van Unesco 
2001 toch een generieke uitzondering gemaakt kan 
worden voor het meenemen van voorwerpen die acuut 
bedreigd worden en anders het opzetten van een 
systeem waarin snel kan worden gehandeld wanneer 
maritiem erfgoed direct bedreigd wordt. 

• Dat laatste gaat lets langer duren. Later meer over het 
tijdpad van Unesco 2001. Over het eerste willen we snel 
duidelijkheid geven. Aan de Tweede Kamer is voor dit 
voorjaar een brief toegezegd over toezicht en handhaving 
op maritiem erfgoed. Daarin willen we deze aanpak nader 
uitwerken. Daarbij betrekken we jullie uiteraard. 

• Er moet nog wel veel worden uitgewerkt: 
o De reikwijdte van de ontheffing (gebied, specifieke 

locaties, periode) 
o Aanvraagprocedure 
o Onder welke voorwaarden (bijv. code of conduct) 
o Kwaliteitsborging: handelingsrichtlijnen, definities 

(vgl. KNA op land) 
o Overleg met andere landen 

• Bij het uitwerken van bovenstaande zaken moeten we 
steeds goed rekening houden met de bepalingen uit het 
verdrag Unesco 2001. 

• We kunnen ons heel goed voorstellen dat deze nieuwe 
inzichten niet alleen veel vragen oproepen maar ook dat 
jullie liever gisteren dan vandaag duidelijkheid hadden 
gehad. 

• Wat voor ons voorop staat is dat we de samenwerking 
tussen professionals en amateurs op een goede en 
zorgvuldige manier willen vormgeven. Daarbij moeten we 
kijken naar de juridische haalbaarheid en het draagvlak bij 
jullie, maar ook naar het draagvlak bij politiek en 
samenleving. 

• Welke vorm van samenwerking het ook wordt, inzet op 
professionalisering en deskundheidsbevordering is altijd 
goed en nodig. Niet alleen via het maritiem programma 
Nederland, maar ok via het Fonds voor Cultuurparticipatie 
konnen middelen beschikbaar die jullie daar bij kunnen 
helpen. Ook daar gaan we de komende tijd met elkaar 
over praten. 



• Een punt is nog wel hoe we nu werken in de periode totdat 
er een definitieve regeling is. Vorig jaar hebben wij 
aangegeven dat we - zolang partijen handelen langs de 
Iijnen van de voorgenomen uitzondering en de geldende 
wettelijke bepalingen - wij niet zouden overgaan tot 
handhaving. In principe geldt dit nog altijd: 

o neem alleen lets mee als het echt niet anders kan: 
• als het object echt nodig is voor identificatie 
• als het een kwetsbaar object is dat direct dreigt 

weg to spoelen; 
o meldt altijd direct bij de RCE; 
o voor oorlogsschepen geldt, zonder toestemming 

vooraf, het look-don't-touchprincipe; 
o bij twijfel: neem altijd contact op met de RCE. 
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