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In uw brief d.d. 10 januari 2005 vraagt u mijn aandacht voor de aanstaande opgraving in Wijk bij 
Duurstede. Gezien het belang dat u hecht aan deze opgraving verzoekt u mij, op basis van het 
wetsvoorstel “Malta”, uw universiteit een preferente positie toe te kennen, zodat uw universiteit deze 
opgraving wordt gegund. In antwoord op dit verzoek kan ik u het volgende meedelen.  
 
Op grond van de Monumentenwet 1988 mogen alleen vergunninghouders – dit zijn bepaalde 
gemeenten, universiteiten (zoals de Universiteit van Amsterdam) en  de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) -  opgraven.  
 
Ingevolge het door mij vastgestelde interimbeleid kunnen vergunninghouders evenwel commerciële 
bedrijven onder hun verantwoordelijkheid opgravingen laten uitvoeren. Aldus wordt voorkomen dat de 
huidige vergunninghouders op een groeiende markt waarin ook de bouwwereld bereid is om 
archeologisch onderzoek te financieren, monopolisten blijven. Met name de ROB stelt zijn vergunning 
beschikbaar voor bedrijven. Deze bedrijven dienen uiteraard aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. 
Daarnaast is er de Erfgoedinspectie die een controle op de uitvoering in het veld kan uitoefenen. 
Terzijde wil ik opmerken dat de uiteindelijke gunning van het onderzoek in Wijk bij Duurstede zal plaats 
vinden op basis van een door de ROB (vanwege het nationaal belang van de vindplaats)  en de provincie 
Utrecht (op grond van de werkwijze van deze provincie) goedgekeurd Programma van Eisen.   
 
Ingevolge de wet op de archeologische monumentenzorg (“Malta”) zullen ook commerciële bedrijven 
een vergunning kunnen verkrijgen. Het wettelijke opgravingsverbod blijft bestaan. In artikel  
49 van bedoeld wetsvoorstel wordt aan universiteiten de mogelijkheid geboden bij opgravingen om een 
preferente positie te verzoeken. Zolang het wetsvoorstel niet van kracht is, kan niet van deze  
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mogelijkheid gebruik worden gemaakt. Ik kan uw verzoek dan ook niet honoreren. De UvA kan net als 
andere vergunninghouders, dan wel andere archeologische bedrijven die onder de 
verantwoordelijkheid van een vergunninghouder werkzaam zijn, meedingen naar een opdracht voor 
een archeologische opgraving.  
 
Het is aan de partijen die de opgraving financieren om te beslissen met welke uitvoerder zij in zee 
gaan. Voorzover de kosten van een opgraving excessief zijn, kunnen provincies en gemeenten een 
beroep doen op het beschikbare OCW-budget voor excessieve opgravingskosten.  
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