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Archeologische booronderzoeken (fase 1 (verkennend), fase 2 (karterend) en fase 3 (waarderend)) 

dienen te voldoen aan het standaard Programma van Eisen (PvE) van de gemeente Almere. In het 

PvE staan de minimale kwaliteitseisen waar een booronderzoek aan moet voldoen.  

 

Op basis van het standaard PvE moeten opdrachtgevers/initiatiefnemers offertes uitvragen bij 

archeologische onderzoeksbureaus. Dit PvE wordt altijd door de gemeente aan initiatiefnemers en/of 

archeologische onderzoeksbedrijven verstrekt voorafgaand aan een onderzoek. 

 

Op grond van het PvE gelden de onderstaande indieningsvereisten bij de aanvraag van een 

Omgevingsvergunning. De gemeente toetst of het aangeleverde onderzoek voldoet aan de 

kwaliteitseisen uit het PvE. Daarnaast dient naast de onderzoeksrapportage een aantal  bestanden te 

worden aangeleverd met onderzoeksgegevens. Zie onderstaande checklist. 

 

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van de aanvraag van de 

Omgevingsvergunning. Het archeologisch onderzoeksbureau is bekend met de eisen uit dit PvE en 

neemt voor de initiatiefnemer de verantwoordelijkheid voor de correcte inhoud van rapportage en 

de correcte aanlevering van de bijlagen. 

 

Checklist aanlevereisen aanvraag Omgevingsvergunning 

(op grond van eisen in hoofdstuk 8 van het standaard PvE) 

Aan te leveren product Formaat Opmerking 

Conceptrapporttekst MS-
WORD 

 

Definitieve rapporttekst PDF  

Rapport bijlage met 

boorbeschrijvingen conform 
onderstaande bijlage 1 

PDF  

Rapport bijlage met 
vondstbeschrijvingen 
conform onderstaande 

bijlage 3 

MS-
EXCEL 

 

Ingevulde MS-ACCESS 
database “BAM-

module.mdb” met 
boorbeschrijvingen 

MS-
ACCESS 

Deze database (MS-ACCES 
database “BAM-module.mdb”) 

dient te worden ingevuld en 
aangeleverd aan de gemeente 
Almere. Deze database kan 

worden gedownload via 
www.almere.nl/archeologie of kan 
worden opgevraagd bij de heer 
Mohssine Dahhan van de 
gemeente Almere 
(mdahhan@almere.nl). 

Ingevulde MS-ACCESS 
database “BAM-
module.mdb” met 
vondstbeschrijvingen 

MS-
ACCESS 

Deze database (MS-ACCES 
database “BAM-module.mdb”) 
dient te worden ingevuld en 
aangeleverd aan de gemeente 
Almere. Deze database kan 

worden gedownload via 

www.almere.nl/archeologie of kan 
worden opgevraagd bij de heer 
Mohssine Dahhan van de 
gemeente Almere 
(mdahhan@almere.nl). 
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