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Vergadering DB 9 juli 2018   I   Notulen 

 

 

ALV op 12 september 2018 te Utrecht, restaurant Se7en, Mariaplaats 7 

Aanwezig: Maarten Wispelwey (MW), Maarten Groenendijk (MG), Masja Parlevliet (MP), 

Anja van Zalinge (AvZ), Huib Jan van Oort (HJvO), Marloes Müller (MM)  

Afwezig met kennisgeving: Ilse Schuuring en Ria Berkvens 

 

Komende ALV staat in het teken van onderzoek naar rol/positie CGA  

Punten 

1 Reageren op kritiek, genoemd in de interviews Valletta Advies; 

2 De 3 scenario’s , genoemd in Valletta Advies; 

3 Spelregels van het Convent;  

4 Bachelor of Master?  

5 Samenstelling van de leden; wie kan er lid zijn? Beleidsarcheo logen / gravende 

archeologen / erfgoed medewerkers? 

 

 

Ad 1  

Eén van de punten van kritiek, blijkt uit de interviews, is de bestaande willekeur binnen 

gemeenten. Tussen gemeenten bestaat  (te) veel verschil. Als CGA zullen we hier een 

pasklaar antwoord op moeten geven. Waarbij belangrijk is dat we het probleem erkennen en 

onze doelstelling en ondergrens formuleren. Dit hangt ook samen met de rol die we als 

Convent kiezen. Er is een behoefte die wij als CGA ook serieus mogen nemen.  

Nog een punt: Wat wordt bedoeld met “ Verhalenvertellers”?  Moet het CGA dit gaan 

promoten? Moeten we weer een tentoonstelling organiseren? Het CGA zal communiceren 

dat alle Conventgemeenten ambassadeurs zijn van het lokale erfgoed.  

 

Ad 2  

De drie scenario’s van Valletta Advies  

Verschillende ingrediënten van de scenario’s worden besproken , zoals :  Lobby of niet? 

Bestuurlijk platform ja of nee?  Belangenbehartiging? 

MP vertelt dat de lobby bij Stichting Reuvens vaak hollen of stilstaan is. Volgens haar 

kunnen we onze lobby als sub-organisatie beter via Reuvens laten lopen, i.p.v. het zelf te 

doen. MW ziet ook dat overkoepelende belangen het sterkst via een gezamenlijke lobby 

kunnen worden ingebracht. Ook is lobby via FGM een mogelijkheid; CGA kan vragen 

archeologie actief te agenderen. En aan de FGM-dag kan altijd één van de bestuursleden 

deelnemen. MP voegt toe dat we sommige punten, die puur over de kwaliteit van 
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gemeentelijke archeologie  gaan, rechtstreeks kunnen inbrengen. Via een brief die de leden 

ondertekenen of (als meer rugdekking nodig is) hun wethouder/gemeente vragen te 

ondertekenen. Via FGM kunnen we vragen hoe zij dit doen. Hoe kan je dit via de mail 

optimaliseren? 

MG concludeert: scenario 2 valt af. CGA gaat zelf niet actief lobbyen. CGA staat voor kennis 

en belangenbehartiging. MW wil voor gemeente-overstijgende zaken het netwerk meer 

omarmen. Vb: RCE, VNG, BPE, Den Haag, FGM, CCvD. Enige discussie ontstaat rondom de 

partners: RCE bijv. is ook een kenniscentrum waarvoor het CGA als “inputgever” fungeert. 

MG zegt dat we goed moeten weten waar we wél en juist niet op ingaan.  MP ziet dat CGA nu 

regelmatig ad-hoc en op gevoel reageert. Beter heeft het CGA van te voren al een duidelijk 

standpunt ingenomen. 

Lobby, niet zelf, maar:  

 via Reuvens 

 via FGM/BPE 

 via VNG 

Belangenbehartiging wel  

 contacten FGM, BPE, VNG aanhalen  

 contacten RCE, ministerie aanhouden (effectiever voor ons maken)  

 zitting in CCvD 

Zelf brieven versturen?  

 als het specifiek gaat over de gemeentelijke archeologie  

 CGA bestuur kan dat zonder mandaat gemeenten  

 met extra ondertekening gemeenten als achterban (hoe stroomlijn je dit? Kan wel 

twee maanden duren) 

 

Ad 3  

Spelregels van het Convent  

Aan het lidmaatschap van het CGA kunnen meer voorwaarden worden verbonden: de “tien 

geboden” van het Convent, eenvoudigweg spelregels.  Wellicht goed om een werkgroep 

vanuit de leden te organiseren? Het is belangrijk om je  als lid te laten  aanspreken. We 

kunnen een meldpunt starten? Misschien moeten we vooral melden dat we het (o.a.) 

belangrijk vinden dat het CGA: 

 scheiding maakt tussen gravende en beleidsgemeenten;  

 intervisie tussen gemeenten voorstaat;  

 een plek is waar we elkaar moeten (durven) aanspreken. 

Dit leidt tot het volgende: voor wie gaat CGA door? Zijn dat alle gemeenten of behartigen 

we de belangen van de beleidsarcheologen?   

MP vindt het soms best lastig om als CGA de belangen van gravende gemeenten te 

vertegenwoordigen. Dit moeten we bespreken met elkaar. HJvO vraagt: zij n deze gemeenten 

dan apart, of als ‘onderdeel van’ vertegenwoordigd in het CGA? MG denkt dat gravende 

gemeenten ook een eigen platform kunnen hebben, alhoewel dat ook tot verlies van grote 

gemeenten kan leiden. Hij ziet CGA langzaam maar zeker in de richting van 
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beleidsarcheologen bewegen. MW stelt dat gravende gemeenten zich  in CGA altijd via de 

beleidsarcheoloog kunnen laten vertegenwoordigen. MW: voor de buitenwereld is het ook 

duidelijker als we één doelgroep bedienen. Nu beheersen we zowat alle vlakken, zoals 

opdrachtgever, depothouder, beleid en uitvoerend. MP vindt dat het CGA-profiel naar 

buiten toe duidelijker moet zijn. Scheiding tussen beleid en gravend moet duidelijk zijn. Dat 

is belangrijk voor CGA. Gravende gemeenten sluiten zich dan aan bij VOIA. CGA bestuur 

moet dit bespreken met de aangesloten gravende gemeenten.  Lukt dit voorafgaand aan de 

vergadering nog? (Nee)  HJvO weet dat de meeste grote gemeenten dit probleem al hebben 

opgelost door die twee zaken op te knippen. 

Het bestuur besluit dat er een A4 moet worden opgesteld waar staat uitgelegd waarom er in 

de richting van scenario 1 wordt gedacht. En wat er moet gebeuren om dat scenario te 

bereiken. MP: tijdens de ALV kunnen we dan horen wat een ieder ervan vindt.  

 

Ad 4  

Bachelor of Master? 

Het standpunt over archeologie op HBO danwel Masterniveau blijft discussie opleveren. Met 

HBO kan je ook gemeente-archeoloog worden; er lijkt dus een kentering te zijn. Het ligt ook 

aan de persoon of je al dan niet te maken hebt met een gepassioneerde beleidsarcheoloog. 

Belangrijk is om ervaring te hebben ook na het behalen van je papiertje. Staan we als 

bestuur open voor HBO? Feit is dat een senior-archeoloog gelijkstaat aan HBO + 1 jaar 

master. Het bestuur vindt dat dit heel haalbaar is en blijft pleiten voor de WO -eis.MW: we 

kunnen met feiten onderbouwen waarom we voor WO niveau gaan. MG vindt dit prima te 

verdedigen richting Saxion. MP benoemt dat inhoud écht heel belangrijk is voor CGA.  

 

Ad 5 

Samenstelling CGA leden 

CGA streeft naar archeologie-expertise binnen de gemeenten. CGA wil zeker wel benoemen 

dat het belangrijk is dat ook bijv. erfgoedambtenaren de mogelijkheid hebben hun kennis 

ergens op te halen. Maar wil gezien de WO-eis in het vorige punt niet voor HBO gaan, noch 

problemen van anderen oplossen. AvZ ziet wel dat er nu (in tegenstelling tot vroeger) veel 

meer integratie is  tussen sectoren. Er is geen scheiding op inhoud.  Wie neemt dan de zorg 

op zich voor deze mensen? Genoemd worden RCE, Provinciaal Steunpunt. MW besluit: een 

archeologisch deskundige van de gemeente kan niet een niet -archeoloog zijn.  

 

3. Actiepunten 

- Een eerste kennismaking FGM bestuur en CGA bestuur maken; 

- Spelregels (“10 geboden”) afspreken  met de leden; 

- Klachtenmeldpunt hierbij opstellen? (dat er iets mee gedaan wordt); 

- Afspraak maken met gravende archeologische diensten; 

- Missie en visie CGA opstellen; 
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- Daarbinnen iets opschrijven over lokaal erfgoed ambassadeurs + lokale wetenschap; 

- Bachelor / Master standpunt helder formuleren;  

- Wie kan er lid worden? beleidsadviseurs archeologie?  Beleidsarcheoloog?; 

 

- Visiestuk Arnold Carmiggelt opzoeken en relevante stukken eruit halen; 

- Websitetekst updaten + herinnering ledenregistratie.  

 


