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Onderwerp :   Notulen ALV op 15 maart 2018 

Plaats:    Utrecht, restaurant Se7en 

Tijd:    13:00 – 16:30 uur 

Aanwezig: 

Maarten Wispelwey (MW), Anja van Zalinge (AvZ), Masja Parlevliet (MP), Huib Jan van Oort (HJvO), 

Maarten Groenendijk (MG), Erik Peters (EP), Carla Soonius (CS), Milo Verhamme (MV), Bart 

Vermeulen (BV), Paul Franzen (PV), Peter Bitter (PB), Marlous van Domburg (MvD), Leonie 

Weterings-Korthorst (LWK), Stefan Molenaar (SM), Ria Berkvens (RB), Esther de Kok (EdK), Chrystel 

Brandenburgh (CB), Gilbert Soeters (GS), Annemarie Luksen-IJtsma (ALIJ), Petra Kloosterman (PK), 

Theo de Jong (TdJ), Marloes Müller (MM, notulen) 

Afwezig met kennisgeving: 

Alexander Jager, Arnold Carmiggelt,  Hans Koot, Joris Habraken, Martijn Defilet, Barry Peters, Ilse 

Schuuring, Monica Alkemade, Maarten Dolmans, Steven Jongma, Marion Aarts, Ronald van 

Genabeek, Mariëlle Kenemans, Francien Snieder, Tim de Ridder 

 

1 Opening, mededelingen, notulen 

MW heet iedereen welkom. Agenda wordt geaccordeerd.  

 Mededelingen: 

 Mariëlle Kenemans neemt afscheid van CGA. Ze gaat werken bij het ADC. Er is nog geen 

opvolging in Leeuwarden. 

 Charlotte Peen heeft een hersenvliesontsteking gehad. Ze is nu in een revalidatiekliniek en 

gaat vooruit, maar een prognose is nog niet te geven. Veel beterschap namens het CGA; er is 

aan Charlotte een boeket gestuurd. 

 Het Valletta advies zal ook in de volgende ALV worden behandeld. Het is lastige materie; 

goed om hier meer tijd voor in te plannen. 

 

 Notulen:  

 P. 1 MW heeft de vraag over consulent Midden Nederland bij de RCE uitgezet. PK heeft 

gehoord dat Peter Schut dit gaat oppakken; hij is terug naar RCE. 

 Punt 5: vragenlijst voor intervisie.  

MP en MW zijn er mee bezig. Zij gaan in Gouda langs bij MG, daarna naar Apeldoorn. Een 

format voor intervisie volgt nog. 

 Punt 13: Evaluatie PUMA eisen.  
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Vanuit het ministerie zijn, in het kader van VTH, eisen gesteld. CGA heeft gereageerd naar 

VNG. In CCvD vergadering gevraagd of we gesteund worden: archeologische deskundigheid 

niet HBO maar WO. CCvD steunt ons hierin. Naar aanleiding van de Kamervragen (door 

Sandra Beckerman) zijn we gevraagd antwoord te geven op sommige punten. CGA heeft 

Sandra bedankt en extra input gegeven. 

 

BV reageert geschrokken op de stelligheid van bestuur over de WO eis. De rol van HBO kan je 

verschillend invullen, stelt BV. “Ik sta er genuanceerder in. Als het zo wordt neergezet, trek ik 

mijn handen ervan af.” Ook ALIJ heeft ander standpunt en noemt Saxion een volwaardige 

opleiding. BV ziet stappen in het werkveld die ook op HBO niveau gezet kunnen worden. “Kijk 

naar de kwaliteit en naar de papieren. Ruimtelijke ordening en vergunningen zijn zaken waar 

de studenten in het HBO juist voor worden opgeleid.” 

 

Reactie bestuur: 

MW: Dit WO standpunt draagt CGA al jaren uit. Het klopt dat je als student WO niets over 

beleidsarcheologie krijgt. Misschien moeten we genuanceerder zijn, ook in brief naar Sandra 

Beckerman. Beeld dat iedere willekeurige ambtenaar dit kan, klopt niet. 

AvZ: Niet elke HBO’er kan dit werk doen, moet specifiek archeologie zijn. 

MP: Ik kan me vinden in opinie BV en stel voor dat we dit de komende ALV ter discussie 

stellen en in stemming brengen. 

PB noemt bouwvergunningen waar echt inhoudelijke kennis voor nodig is. Verwacht mag 

worden dat in bureauonderzoeken kwaliteit terug is te vinden. MV wil het begrip 

‘deskundige’ nader verdiepen in deze brief aan Sandra Beckerman.  

 

2.  Rondje langs partners, o.a.  

 Zetel(s) CCvD en aanvulling bestuur CGA:  

o MW vertrekt bij CCvD 

o Dieke Wesselingh vertrekt bij CCvD. Ze heeft nieuwe baan (afdelingshoofd Erfgoed 

Den Bosch) 

 

BV en DK nemen graag zetel van MW over. Invulling zetel MW is echter nog niet rond. Het 

kan voor CGA één of twee zetel(s) worden. Binnen CCvD is er herbezinning over 

rol/taak/bezetting van de vertegenwoordigers van opdrachtgevers, aannemers en derden 

(bevoegd gezag). Dieke geeft aan graag een bestuurslid van CGA aan tafel van CCvD te 

hebben. Dit staat ook in Valletta advies. 

Vragen:  
o Zal de gravende partij een zetel afstaan aan CGA? Komt er een ‘protocol –iemand’ 

aan tafel?  

o Zullen gravende gemeenten zich aansluiten bij VOIA?  

o MP wil in volgende ALV inbrengen: Wie vertegenwoordigen we als CGA? Zijn dat 

beleidsarcheologen / uitvoerende archeologen? 

Besloten wordt dat deze discussie wordt gekoppeld aan het bespreken van Valletta advies in 

volgende ALV. 
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Afvaardiging Stichting Reuvens 

MP stopt bij Reuvens. Nieuwe afvaardiging namens CGA is Chrystel Brandenburgh. Mogelijk 

wordt het binnen Reuvens een ‘compact’ bestuur, waarbij een paar partijen afvallen. Die 

discussie zal Chrystel nu volgen.  

 

3. Website 

 Accounthouders, check is gedaan met MP. 

 Voorstel: interactieve kaart van Ria, met zoekfunctie. 

 Voorstel: CGA enquête 2018. Laatste enquête was in 2001. 

 Webbouwers nemen komend halfjaar nog (gratis) alle vragen mee. 
 
 
5. Advertentie Erfgoedissues + Kamervragen 

Met kamerlid Sandra Beckerman is contact geweest. Zij wilde dit graag in het positieve 

buigen. Protocol PVE’s en bureauonderzoeken staan ook op de agenda. 

 

6. GIS update 

 RB heeft wijzigingen gevraagd; deze kunnen nog altijd doorgestuurd worden via MM. RB 

brengt alles in kaart. CGA bedient op dit moment 195 gemeenten.. MW noemt ook de 

steunpunten: welke punten bedienen welke gemeenten? Vraag is ook aan RCE gestuurd 

(Marjolein Verschuur). MP noemt een cursusdag RCE met de steunpunten. Zij zal informatie 

inwinnen bij het Gelders Genootschap. LWK zegt dat adressen gewoon bij provincie op te 

vragen zijn. Al lijkt dit per provincie te verschillen (BV). 

 

7. Tegemoetkoming bestuurslasten en excessieve kosten overzicht  

Zie rekenmodel excessieve kosten. Per gemeente benoemd in overzicht. Via RCE volgt 

jaarlijks een update. Hoe meer geld is geoormerkt, hoe moeilijker het is. 

 

8. Handreiking stadskernonderzoek 

Punt komt andere keer terug op de agenda. 

 

9. Update Verwachtingskaarten Jan Breimer (artikel: Meer helderheid in archeologische 

waarde) 

CS noemt het overleg eerder deze week ‘zeer apart’. Er wordt niks verplicht; het is ook 

mogelijk om verantwoord af te wijken. “Verwachtingskaarten moeten altijd getoetst worden. 

Ik heb al meer informatie over mijn regio dan ik op de kaart terug kan vinden.” 

Reacties: 

o Is dit een leidraad? 
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o Als er straks een richtlijn is, kunnen opdrachtgevers hier wel naar verwijzen. 

o Zit Jan van Doesburg hier ook bij? 

o Wat gaat provincie met zo’n kaart doen? 

o Een suggestief artikel. 

o Hoe verwerk ik mijn kennis in mijn kaart? 

Wordt vervolgd. 

       10. Rondvraag 

 DK : aannemer heeft een flink stuk fundering in kerk heeft vernield, ondanks verzoek van 

Michel. 

 MvD: Steentijd lineaire bandscherven gevonden. 

 EP noemt het Omgevingsplan Breda Zuid-West. Opmerkingen zijn welkom. 

 CB : alle grond onder gebouwd rijksmonument is onderdeel van rijksmonument. Hoef je dus 

geen archeologisch monument van te maken. CB stuurt door. 

 ALIJ: Bestuursdwang opgelegd. Zelf onderzoek laten uitvoeren en dan de kosten verhaald. De 

ontwikkelaar heeft bezwaar gemaakt tegen dwang. Hoe doen andere gemeenten dat? MP 

vraagt of ALIJ haar ervaring daarna met ons wil delen. 

 MP noemt acties voor digitaal stelsel en vraagt hoe dit bij anderen is? 

 MV noemt boekje Soest in de Midden-Steentijd; is te bevragen via 

archeologie@amersfoort.nl 

 TdJ noemt de ontgronding bij Brandevoort. Heeft vergunning provincie aangevraagd. 

Waardekaart gemeente is gedetailleerder dan die van de provincie. Vragen: Archis? Bevoegd 

gezag? Geef het vrij? TdJ zal volgende keer verder vertellen. 

 

Mobiele Archeo Hotspots door Marjolein Woltering 

Er zijn in Nederland acht vaste Archeohotspots en in 2018 komen daar nog vier plekken bij. Gestreefd 

wordt naar een landelijke spreiding, om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen aan archeologisch 

onderzoek. 

Nieuw is de mobiele hotspot, een tent, gerund door vrijwilligers van de AWN. Deze hotspot is 

bedoeld om publiek, bijv. op romeinse markten of in Archeon/Orientalis/Dreumel, te betrekken bij 

archeologie. Idee is om materiaal tijdelijk uit het depot te halen. Wellicht een mooie manier om 

herkenbaarheid en zichtbaarheid te geven aan archeologie. En een nieuwe manier van publiek 

betrekken, bijv. op een open dag. Ontwikkelaars kunnen hun logo erbij plaatsen. 

Misschien is dit ook iets voor gemeenten? Kosten €1000-€1500 voor 1 dag, incl. brengen en ophalen.  

 

Onderzoek naar rol van Convent  

door Esther Wieringa  

Esther geeft naar aanleiding van het net verschenen rapport een korte samenvatting in PowerPoint 

presentatie (wordt op website geplaatst) Omdat het verschijnen van het rapport daags voor de ALV is 

verschenen, is er weinig tot geen voorbereiding mogelijk geweest. Besloten wordt in een speciale 

ALV ruim aandacht te geven aan de rol van het Convent. Waarbij o.a. overzicht, inzicht, analyse, 

reflectie, sterkten, zwakten en mogelijkheden aan bod zullen komen. 
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