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Algemeen
De afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam (BOOR) treedt in Rotterdam op als bevoegd
gezag op het gebied van archeologisch onderzoek dat binnen de gemeentegrenzen plaatsvindt. De
afdeling Archeologie stelt in dat kader onder andere Programma’s van Eisen (PvE’s) op voor
archeologisch onderzoek en beoordeelt rapportages van archeologisch onderzoek dat door
archeologische bedrijven wordt uitgevoerd.
De gemeente Rotterdam (voor deze Archeologie Rotterdam) treedt op structurele basis ook op als
archeologisch adviseur voor een aantal buurgemeenten, die zelf op het terrein van de archeologie
bevoegd gezag zijn. Momenteel zijn dat: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel,
Hellevoetsluis, Nissewaard, Schiedam, Ridderkerk en Westvoorne. Deze gemeenten beschikken over
een vastgesteld archeologiebeleid en zijn in het bezit van een gemeentelijke archeologische waardenen beleidskaart. In opdracht van genoemde gemeenten stelt BOOR voor hen ook PvE’s op en
beoordeelt het door derden uitgevoerd archeologisch onderzoek en de rapportage daarvan.
De hier gepresenteerde ‘Richtlijnen voor het uitvoeren van archeologisch bureauonderzoek en nietgravend inventariserend veldonderzoek’ verschaffen helderheid over de kwaliteitseisen die door
Archeologie Rotterdam gesteld worden aan de uitvoering en rapportage van dergelijk onderzoek. Ook
beogen de ‘Richtlijnen’ de kwaliteit van archeologisch onderzoek en rapportage te verbeteren en te
borgen. De ‘Richtlijnen’ hebben betrekking op bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
(alleen niet-gravend, dus: boren). Daarnaast zijn er gebieds-specifieke eisen. De gebieds-specifieke
onderzoekseisen hebben betrekking op locatie, aard, diepte en het aantal grondboringen.
Archeologie Rotterdam (BOOR) heeft in de afgelopen krap zestig jaar veel archeologische kennis en
ervaring opgedaan in Rotterdam en het Maasmondgebied en beschikt over een omvangrijk
gegevensbestand. Voorafgaande aan de uitvoering van ieder onderzoek dient altijd het bevoegd
gezag geraadpleegd te worden (de contactpersonen worden hieronder vermeld). Dit is noodzakelijk,
niet alleen om kennis te nemen van beschikbare informatie, maar ook om te voorkomen dat er
onnodig of niet-efficiënt archeologisch onderzoek plaatsvindt in de bovengenoemde gemeenten. De
werkwijze draagt bovendien bij aan een goed verloop van de vergunningsprocedure en het
goedkeuringstraject van onderzoeksrapporten.
Voorafgaand aan de uitvoering van inventariserend veldonderzoek dient de uitvoerder een Plan van
Aanpak (PvA) ter goedkeuring voor te leggen aan het bevoegd gezag. Dit PvA dient gebaseerd te zijn
op een PvE-boren, dat op te vragen is bij het bevoegd gezag. Dit PvE is gebaseerd op voorliggende
‘Richtlijnen’ (1) en op de gebieds-specifieke onderzoekseisen (2).
Contact
Voor informatie of vragen over deze richtlijnen en/of archeologisch onderzoek binnen Rotterdam kan contact opgenomen
worden met het team Beheer en Beleid van Archeologie Rotterdam (Arnold Carmiggelt, Ceintuurbaan 213b, 3051 KC
Rotterdam, tel. 010-4898501; ah.carmiggelt@rotterdam.nl).
Contactpersonen voor de overige gemeenten, bij wie men voor inlichtingen terecht kan, zijn:
BAR-organisatie (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk): Rob Belder, Albrandswaard: Postbus 1000, 3160 GA Rhoon;
Barendrecht: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht; Ridderkerk: Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk, tel. 010-5061723;
r.belder@bar-organisatie.nl
Capelle aan den IJssel: Rien Engelaar, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, tel. 010-2848713,
m.c.engelaar@capelleaandenijssel.nl
Hellevoetsluis: Marlies van Santen, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis, tel. 0181-330313; m.santen@hellevoetsluis.nl
Nissewaard: Peter Sikma, Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse, tel. 0181-696654, pg.sikma@nissewaard.nl
Schiedam: Arjen van Vliet, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam, tel. 010-2191796; ag.v.vliet@schiedam.nl
Westvoorne: Henk Jan Solle, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje, tel. 0181-408122; hsolle@westvoorne.nl

De ‘Richtlijnen’ zijn in werking vanaf 15 april 2009. De meest actuele versie van deze ‘Richtlijnen’ is te
downloaden van de website van de gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/archeologie
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Bureauonderzoek
1. Algemeen
- Voor de start van het bureauonderzoek dient het bevoegd gezag te worden geraadpleegd ten
behoeve van een gebieds-specifieke vraagstelling, eisen en de reeds beschikbare informatie.
- Het bureauonderzoek dient te worden uitgevoerd volgens het KNA 4.0-protocol 4002
‘Bureauonderzoek’ en te voldoen aan alle daarin vermelde specificaties (zie www.sikb.nl).
- Het bureauonderzoek dient voorafgaand aan het (eventuele) veldwerk te worden uitgevoerd.
2. Administratieve gegevens
- De oppervlakte van het plangebied dient specifiek te worden vermeld.
- De begrenzing van het plangebied dient te worden weergegeven op een recente topografische
kaart, op een relevante schaal.
- De RO-procedure (voor zover van toepassing), in het kader waarvan het onderzoek is
uitgevoerd, dient te worden vermeld, alsmede het bevoegd gezag in deze.
- De uitvoerder en de autorisator (senior archeoloog/prospector) van het onderzoek en de
datum van uitvoering dienen in het rapport te worden vermeld.
- De opdrachtgever (naam bedrijf/instelling, contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mail adres)
van het onderzoek dienen in het rapport te worden vermeld.
3. Geplande werkzaamheden
- De voorgenomen inrichting en de aard, omvang en diepte van de daarbij voorgenomen
bodemingrepen dienen te worden vermeld en, indien essentieel, op kaart te worden
aangegeven.
4. Beleidsinstrumenten
- De archeologieparagraaf van vigerende bestemmingsplannen dienen te worden geraadpleegd
(het daarin gestelde is in principe leidend).
- De gemeentelijke Archeologische Waarden- en Beleidskaarten dienen te worden
geraadpleegd.
- Eventuele overige door het bevoegd gezag genomen van toepassing zijnde besluiten moeten
worden geraadpleegd. Deze zijn op te vragen bij het bevoegd gezag.
5. Historische gegevens
- Relevante historische kaarten dienen te worden geraadpleegd. In de tekst dient een
beschrijving te worden opgenomen van belangrijke structuren en elementen op de
betreffende kaart(en).
- Eventueel beschikbare andere bronnen met (gedetailleerde) historische informatie over het
het plangebied (bijvoorbeeld relevante publicaties, luchtfoto’s, AHN) dienen te worden
geraadpleegd.
6. Aardwetenschappelijke gegevens
- De geologische kaart 1:50.000 dient altijd te worden geraadpleegd. Indien een kaartblad niet
uitgegeven is, dient dit nadrukkelijk te worden vermeld.
- Van de geraadpleegde kaarten wordt vermeld en toegelicht welke kaarteenheden in en om
het plangebied voorkomen en wordt (indien van toepassing) ter verduidelijking een afbeelding
opgenomen in het rapport.
- Eventueel beschikbare andere bronnen met (gedetailleerde) informatie over de
geologische, geomorfologische of bodemkundige gesteldheid van het plangebied (bijvoorbeeld uit
bodemkundig- of milieuonderzoek, luchtfoto’s, AHN) dienen te worden geraadpleegd.
7. Archeologische gegevens
- In het rapport dient een kaart van het plangebied en omgeving opgenomen te zijn, met
daarop de monumenten volgens de provinciale CHS (inclusief status), gemeentelijk
archeologische monumenten en waarnemingen in Archis.
Tevens dient een toelichting hierop in de tekst opgenomen te zijn.
- De op deze kaart weergegeven nummers van monumenten en waarnemingen dienen
leesbaar te zijn.
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Bij Archeologie Rotterdam (BOOR) dient navraag te worden gedaan naar het voorkomen in het
plangebied van nog niet in Archis opgenomen vondstmeldingen en/of andere relevante
archeologische gegevens.

8. Archeologisch verwachtingsmodel
- Naast de in de KNA-specificatie LS05 genoemde eigenschappen als datering, complextype,
omvang, de diepteligging en de (prospectie)kenmerken dient ook de (litho)stratigrafische positie
van de te verwachten archeologische waarden te worden vermeld.
- De hierboven genoemde onderdelen dienen helder en overzichtelijk te worden gepresenteerd,
bij voorkeur in een tabel met een toelichtend schrijven.
- Indien er meer archeologisch relevante niveaus worden verwacht, dienen de hierboven
genoemde onderdelen per niveau te worden vermeld.
9. Gevolgen voorgenomen werkzaamheden voor archeologische waarden
- De gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor bekende en/of verwachte archeologische
waarden dienen te worden beschreven en op kaart te worden aangegeven.
10. Conclusies bureauonderzoek en advies vervolgonderzoek
- Indien vervolgonderzoek wordt geadviseerd, dient dit (indien ter zake) te worden weergegeven
op een advieskaart in het rapport, met daarop de nader te onderzoeken delen van het plangebied
en de voorgestelde methode van onderzoek.
- Indien vervolgonderzoek wordt geadviseerd, dient specifiek te worden vermeld welk onderzoek
(KNA-onderzoeksfase of fasen) het betreft en welk doel het vervolgonderzoek heeft.
- Het advies dient afgestemd te zijn op de voorgenomen bodemingrepen en het vastgestelde
archeologiebeleid van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel,
Hellevoetsluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam en Westvoorne.
11. Rapportage
De resultaten van het bureauonderzoek zullen in de vorm van een rapport, separaat of in combinatie
met de rapportage van de veldwerkresultaten, worden gepresenteerd. Het (definitieve) rapport wordt
aan de opdrachtgever geleverd. Daarnaast wordt het gestuurd naar het bevoegd gezag, Archeologie
Rotterdam (BOOR), de provincie Zuid-Holland, de Koninklijke Bibliotheek en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, conform de toeleveringseisen van betreffende instanties.
-

-

Rapportage algemeen
De rapportage wordt opgesteld conform de eisen uit de KNA-specificatie LS06.
De rapport-titel bevat een directe verwijzing naar de gemeente, het plangebied en de
uitgevoerde KNA-onderzoeksfase(n).
Delen van het rapport, zoals de samenvatting en de verklarende woordenlijst, zijn bedoeld voor
de opdrachtgever en zijn de verantwoordelijkheid van de uitvoerder. Deze delen van het
rapport worden niet getoetst en mogen geen unieke of afwijkende informatie bevatten.
Het rapport dient een overzicht van alle geraadpleegde literatuur en bronnen te bevatten, inclusief
kaarten, digitale bronnen en geraadpleegde archieven, instellingen en personen.
Het uitgevoerde onderzoek, de resultaten, de analyse, de conclusie en de aanbevelingen dienen
toetsbaar en controleerbaar te zijn; de rapportage dient daarom helder en volledig te zijn en dient
alle essentiële informatie te bevatten.
In het rapport dient expliciet de doel- en vraagstelling van het onderzoek te worden geformuleerd.
De in het rapport opgenomen kaart of kaarten dienen te voldoen aan de algemene
cartografische standaarden. Kaarten horen schaalvast te worden afgedrukt op een gebruikelijke
en relevante schaal.
Alle kaarten en afbeeldingen dienen voorzien te zijn van de begrenzing van het plangebied
(voor zover mogelijk).
Rapportage resultaten
Van alle geraadpleegde kaarten dient, voor zover essentieel, een afbeelding opgenomen te
worden, met daarop aangegeven de begrenzing van het plangebied.
In het rapport dient, indien van toepassing, een kaart (of kaarten) opgenomen te worden met
daarop aangegeven de resultaten van het onderzoek. De voorgenomen bodemingrepen worden
hierop ook aangegeven.
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Rapportage conclusies en aanbevelingen
In het rapport dient een zinsnede te worden opgenomen, dat over de onderzoeksresultaten
en het uitgebrachte advies contact opgenomen dient te worden met de bevoegde overheid.
Rapportage aanlevering
Het concept-rapport wordt digitaal geleverd aan het bevoegd gezag, met tekst en figuren, bij
voorkeur in één bestand (.doc of .pdf).
Het rapport dient te zijn voorzien van een versienummer en datum. Indien een gewijzigde versie
van het rapport wordt vervaardigd, dienen deze gegevens te worden aangepast.
In het rapport (in het colofon) of in een begeleidend schrijven dient te worden aangegeven aan
wie het commentaar kan worden gericht (auteur of projectleider; bij voorkeur e-mail adres).

12. Goedkeuring rapportage
- Pas na goedkeuring van het rapport door het bevoegd gezag kan het onderzoek worden
afgesloten.
- De goedkeuring van het rapport wordt schriftelijk door het bevoegd gezag
medegedeeld aan de opdrachtgever, een kopie van het schrijven gaat naar de uitvoerder van het
onderzoek. In het schrijven wordt tevens gemeld of het advies al of niet wordt onderschreven en
als besluit voor eventueel verder onderzoek wordt overgenomen door het bevoegd gezag.
13. Overig
- Indien het bureauonderzoek informatie oplevert over nieuwe vondsten of vindplaatsen of
nieuwe informatie over reeds bekende vondsten of vindplaatsen, dan dient die informatie te
worden doorgegeven aan Archis.
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Niet-gravend Inventariserend Veldonderzoek
1. Algemeen
- Het inventariserend veldonderzoek dient te worden uitgevoerd volgens het KNA 4.0-protocol 4003
‘Inventariserend Veldonderzoek - Overig’ en te voldoen aan alle daarin vermelde specificaties (zie
www.sikb.nl).
- De randvoorwaarden van het onderzoek worden beschreven in het Programma van Eisen nietgravend Inventariserend Veldonderzoek, ook wel het Programma van Eisen-boren genoemd
(bestaande uit deze ‘Richtlijnen’ en de gebieds-specifieke onderzoekseisen). Samen met de
resultaten van het al uitgevoerde Bureauonderzoek wordt het Plan van Aanpak niet-gravend
Inventariserend Veldonderzoek gemaakt.
- Het PvA dient voorafgaand aan de uitvoering van het veldonderzoek door de bevoegde overheid
inhoudelijk te worden getoetst en goedgekeurd.
- De ‘Richtlijnen’ hebben betrekking op archeologisch onderzoek door middel van boringen. Op
onderzoekslocaties die zich daartoe lenen, moet aanvullende informatie worden verzameld door
bijvoorbeeld inspectie van baggerspecie of van opgeschoonde sloottaluds.
2. Opstellen Plan van Aanpak
-

-

-

Plan van Aanpak algemeen
Het PvA dient te voldoen aan de eisen van KNA-specificatie VS01.
De fase(n) van het beoogde Inventariserend Veldonderzoek (verkenning, kartering en/of
waardering) dient(en) specifiek te worden benoemd in het PvA, inclusief per onderzoeksfase de
bijbehorende doelstelling en relevante onderzoeksvragen.
In het geval dat het Inventariserend Veldonderzoek in een deel van het plangebied plaatsvindt,
dient het onderzoeksgebied duidelijk te worden omschreven in het PvA. Hierbij dient de
oppervlakte van het onderzoeksgebied te worden vermeld.
De locatie en de begrenzing van het plangebied en, indien van toepassing, het
onderzoeksgebied dienen te worden weergegeven op een recente topografische kaart, op
relevante schaal.
De voorgenomen inrichting en de aard, omvang en diepte van de daarbij voorgenomen
bodemingrepen dienen te worden vermeld en indien essentieel op kaart aangegeven.
Plan van Aanpak onderzoeksvoorstel
Het onderzoeksvoorstel dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn, inclusief een verwijzing
naar een methode uit de KNA-Leidraad IVO Karterend Booronderzoek (of, indien niet van
toepassing, een andere relevante publicatie zoals RAAP-rapport 1000).
Het karterend onderzoek dient geschikt te zijn om de te verwachten vindplaatsen ook
daadwerkelijk op te sporen, waarbij de minst destructieve en/of intensieve methode geselecteerd
dient te worden. Indien ervoor wordt gekozen om in eerste instantie nog niet alle typen
vindplaatsen te karteren, dan moet nadrukkelijk worden vermeld dat dit in een later stadium nog
moet gebeuren.
Bij een booronderzoek dient het boorsysteem (raai of grid), de onderzoeksintensiteit
(boringen/ha), het aantal boringen, het type boor met boordiameter (tot/vanaf welke
diepte), de boordiepte en de waarnemingsmethode (zeven, snijden) specifiek te worden
vermeld. De voorgestelde methode dient verder te voldoen aan de KNA-specificatie
VS03.

3. Uitvoering inventariserend veldonderzoek
Het bevoegd gezag stelt een aantal specifieke eisen aan de uitvoering van het inventariserend
veldonderzoek door middel van grondboringen.
- De x-/y-coördinaat van de boorpunten kunnen handmatig (met bijvoorbeeld een meetlint)
worden bepaald, waarbij de meetfout maximaal 1,0 meter mag bedragen (tenzij in het PvE anders
aangegeven).
- De z-coördinaat wordt bepaald met een meettoestel (GPS, waterpas, total station e.d.), waarbij de
meetfout maximaal 3 cm bedraagt (tenzij in het PvE anders aangegeven). Bij het vaststellen van
de z-coördinaat mag geen gebruik worden gemaakt van het AHN.
- De methode van inmeten van boorpunten of waarnemingen en de meetfout/nauwkeurigheid
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(maximale afwijking) moeten worden vermeld.
De boorkernen dienen volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode
(ASB) of een direct daarvan afgeleide methode te worden beschreven. Hierbij wordt
extra benadrukt dat:
- De begrenzing van de laagvlakken tot op de cm nauwkeurig dient te worden
vastgesteld.
- De aard van de grenzen dient te worden vastgesteld (bijvoorbeeld erosief). Bedoeld is in elke
boorbeschrijving bij elke laagbegrenzing. Een overgang kan worden gekarakteriseerd als:
diffuus; geleidelijk; scherp/abrupt; erosief.

4.
Rapportage inventariserend veldonderzoek
De resultaten van het inventariserend veldonderzoek zullen in de vorm van een rapport worden
gepresenteerd. Het (definitieve) rapport wordt aan de opdrachtgever geleverd. Daarnaast wordt het
gestuurd naar het bevoegd gezag, Archeologie Rotterdam (BOOR), de provincie Zuid-Holland, de
Koninklijke Bibliotheek en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, conform de toeleveringseisen van
betreffende instanties.
-

-

Rapportage algemeen
De rapportage wordt opgesteld conform de eisen uit de KNA-specificatie VS05.
De rapporttitel bevat een directe verwijzing naar de gemeente, het plangebied en de
uitgevoerde KNA-onderzoeksfase(n).
Het uitgevoerde onderzoek, de resultaten, de analyse, de conclusie en de aanbevelingen
dienen toetsbaar en controleerbaar te zijn; de rapportage dient daarom helder en volledig te
zijn en moet alle relevante informatie bevatten.
Delen van het rapport, zoals de samenvatting en de verklarende woordenlijst, zijn bedoeld voor
de opdrachtgever en zijn de verantwoordelijkheid van de uitvoerder. Deze delen van het
rapport worden niet getoetst en mogen geen unieke of afwijkende informatie bevatten.
De uitvoerder en de autorisator (senior archeoloog/-prospector) van het inventariserend
onderzoek en de datum van uitvoering dienen in het rapport te worden vermeld.
De resultaten van het Bureauonderzoek, inclusief de gespecificeerde archeologische
verwachting (zie Richtlijnen voor Bureauonderzoek) en eventueel ander eerder uitgevoerd
onderzoek, dienen in het rapport te worden opgenomen.
In het rapport dient(en) expliciet de fase(n) van het uitgevoerde Inventariserend Veldonderzoek
(verkenning, kartering en/of waardering) te worden benoemd, inclusief per onderzoeksfase, de
bijbehorende doelstelling en relevante onderzoeksvragen.
In het rapport dient een verwijzing te bevatten naar het PvE en PvA, waarvan alle essentiële
onderdelen dienen te worden opgenomen in het rapport.
Het rapport dient voorzien te zijn van alle essentiële kaarten en afbeeldingen.
De in het rapport opgenomen kaart of kaarten dienen te voldoen aan de algemene
cartografische standaarden. Kaarten behoren schaalvast afgedrukt te worden op een
gebruikelijke en relevante schaal.
Alle kaarten en afbeeldingen dienen voorzien te zijn van de begrenzing van het plangebied
En, indien van toepassing, van het onderzoeksgebied.
Indien een waarderend onderzoek is uitgevoerd, dient van iedere vindplaats een waardestelling
volgens KNA-specificatie VS06 te zijn opgenomen.
De opdrachtgever (naam bedrijf/instelling, contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mail adres)
van het onderzoek dienen in het rapport te worden vermeld.
Rapportage resultaten
De boorkernbeschrijvingen dienen tevens de meest van toepassing zijnde interpretaties (in elk
geval de onderscheiden stratigrafische eenheden) te bevatten.
De in het veld onderscheiden stratigrafische eenheden dienen (zorgvuldig) te worden
beschreven.
Voor de onderscheiden stratigrafische eenheden wordt (ook) de conventionele benaming gebruikt:
Afzettingen van Duinkerke (0, I, II en III), Hollandveen en Afzettingen van Calais (I, II, III en IV),
Hellevoeterzand en dergelijke.
In het rapport dient een kaart met de boorpunten te worden opgenomen.
In het rapport dient een kaart (of kaarten) te worden opgenomen met daarop aangegeven de
resultaten van het onderzoek per boorpunt (aanwezigheid archeologische indicatoren en
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vondsten alsmede de aard, datering en diepteligging van de indicatoren en het stratigrafische
niveau waarop zij zijn gevonden). Voor zover essentieel worden op de kaart ook de voorgenomen
bodemingrepen aangegeven.
Om de interpretaties binnen de profielen controleerbaar te maken, worden bij het tekenen
van de profielen de boorstaten weergegeven en wordt de (litho)stratigrafische informatie
van de boorkernbeschrijvingen goed herkenbaar bij de boorstaten geplaatst. In het PvE wordt
aangegeven van welke boorraai(en) met gebruikmaking van de boorstaten een profiel getekend
moet worden.
In het (de) profiel(en) wordt de oxidatie-reductiegrens aangegeven.
Rapportage conclusies en aanbevelingen
In de conclusie moet een terugkoppeling naar de gespecificeerde archeologische verwachting en
eventueel eerder uitgevoerd onderzoek worden opgenomen, met een verklaring van eventuele
afwijkingen.
De geformuleerde onderzoeksvragen dienen beantwoord te worden (voor zover van toepassing).
Indien vervolgonderzoek wordt geadviseerd, dient (indien essentieel) een beleidsadvieskaart met
daarop de nader te onderzoeken delen van het plangebied te worden opgenomen, eventueel met
de voorgestelde onderzoeksmethode.
Het advies dient afgestemd te zijn op de voorgenomen bodemingrepen en dient rekening te
houden met het archeologiebeleid van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan
den IJssel, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rotterdam, Schiedam en Westvoorne.
Indien vindplaatsen zijn gewaardeerd, dan dient een selectieadvies te worden opgesteld, dat een
redengevende omschrijving geeft van het advies.
Indien van aangetroffen vindplaatsen geoordeeld wordt dat ze in aanmerking komen voor
plaatsing op de lijst van terreinen met vastgestelde archeologische waarde (archeologisch
monument), dan moet daarvoor een aanbeveling met motivatie worden opgenomen.
In het rapport dient een zinsnede te worden opgenomen, dat over de onderzoeksresultaten
en het uitgebrachte advies contact opgenomen dient te worden met de bevoegde overheid.
Rapportage aanlevering
Het conceptrapport wordt geleverd aan het bevoegd gezag, met tekst en figuren, bij voorkeur in
één bestand (.doc of .pdf.).
Het rapport dient te zijn voorzien van een versienummer en datum. Indien een gewijzigde versie
van het rapport wordt vervaardigd, dienen deze gegevens te worden aangepast.
In het rapport (in het colofon) of in een begeleidend schrijven dient te worden aangegeven aan
wie het commentaar kan worden gericht (auteur of projectleider; bij voorkeur e-mail adres).

5. Goedkeuring rapportage
- Pas na goedkeuring van het rapport door het bevoegd gezag kan het onderzoek worden
afgesloten.
- De goedkeuring van het rapport wordt schriftelijk door het bevoegd gezag medegedeeld aan de
opdrachtgever, een kopie van het schrijven gaat naar uitvoerder van het onderzoek. In het
schrijven wordt tevens gemeld of het advies al of niet wordt onderschreven en als besluit voor
eventueel verder onderzoek wordt overgenomen door het bevoegd gezag.
6. Overig
- Indien het niet-gravend Inventariserend Veldonderzoek informatie oplevert over nieuwe vondsten
of vindplaatsen, dan wel nieuwe informatie geeft over reeds bekende vondsten of vindplaatsen,
dan dient zulke informatie te worden doorgegeven aan Archis.
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