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1. Opening & Mededelingen 
Corien Bakker is ziek, Francien Snieder zit deze vergadering voor. 

• Martijn Defilet gaat vanmiddag weer naar de KNA-update, die omvangrijk is te 
noemen.  

• Volgens Mieke Smit is er nog geen consensus over de eisen waar actoren aan 
moeten gaan voldoen.  

• Verzocht wordt door DB om nogmaals oproep te doen voor bijwonen RCE-
bijeenkomst over Beroepsregister, dit zal weer rond gemaild worden. 

• Nico Arts doet het verzoek een bijdrage te leveren aan Middeleeuws tijdschrift van 
Frans Theeuws, het is moeilijk financiering te vinden. Nico stelt voor 3500 euro bij 
te dragen, De leden zien daarvoor wel graag per lid een abonnement, Nico weet 
niet of dit automatisch mogelijk is. Het biedt wel mogelijkheden voor het 
wetenschappelijke artikelen van de leden. Na enige discussie gaan de leden 
akkoord. 

 
2. Notulen CGA-ALV 29-10-2009  
Verslag is goedgekeurd met twee wijzigingen: Michiel Bartels toevoegen aan aanwezigen, 
bij punt 6 opgravingsvergunningen Rijswijk schrappen. 
 
3. Suggesties gevraagd voor Reuvensdagen  (verzoek/toelichting Arnold Carmiggelt) 

De 40e Reuvensdagen vinden dit jaar plaats in Rotterdam en BOOR bestaat 50 jaar. Een 
goede gelegenheid om in te zoomen op stadsarcheologie. Er is een mail uitgegaan om vast na 
te denken over mogelijke onderwerpen. Er zijn veel versnipperde onderzoeken, is er ook 
iemand met een vernieuwend archeologisch verhaal in grotere samenhang? Een mooie 
afwisseling tussen brede en specifieke onderwerpen wordt door veel leden als een verbetering 
beschouwd. De besproken thema’s en subthema’s ook weer terugkoppelen in een breed kader. 
De volgende onderwerpen worden geopperd: Archeologie en publiek - Militaire geschiedenis 
(scheepswerven Rotterdam) - Odyssee projecten - Algemene lezing terugkijkend op de 
gemeentelijke archeologie - Synthese onderzoek (uni/gem/bedrijf/RCE) - een goede 
onderzoeksagenda is alleen mogelijk door beeld van gehele samenleving, niet alleen 
wetenschappelijk – Grafheuvelprojecten – 5 jaar Malta 



4. EVC-prospectoren (bijlage brief RCE) 

De brief blijkt niet verstuurd te zijn door de RCE aan de leden, voorheen kregen alle leden 
brieven. LV zal het uitzoeken. 

 
5. SvZ Project Archeologie vriendelijk bouwen 
18 maart is er weer overleg, volgens Maarten Groenendijk zijn er veel beantwoorde 
enquêtes binnengekomen met de reactie dat het wel heel breed van opzet was, volgens 
Maarten is dit juist de bedoeling. 80% uit in de enquête behoefte te hebben aan richtlijnen. 
Er worden nu diepte-interviews gestart. 10 juni worden de resultaten besproken tijdens een 
symposium in Gouda. 8 maart a.s. is er een overleg met Hans Huisman m.b.t. heipalen 
onderzoek, hopelijk kan hij ook bijdrage leveren aan symposium. In het verslag van CGA-
DB en RCE tekent Tim de Ridder bezwaar aan tegen de zin dat RCE niet mee wilde 
werken. LV schrapt de zin voordat verslag naar RCE gaat. 
 
 
6. Houdbaarheid opgravingsvergunningen & brandweerklussen 
Vergunning vervalt 5 jaar na uitgave, bij de nieuwe aanvraag gaat het om een onbeperkte 
vergunning, dit staat in de kleine lettertjes. 
Bij de RCE zijn weer de brandweerklussen onder de aandacht gebracht. De RCE verzoekt 
om een definitie met een aantal praktijkvoorbeelden, zodat ze daar over kunnen 
discussiëren. MG wijst er op dat ook bedrijven het onderzoek kunnen doen, dus duidelijk 
aangeven waarom je brandweerklus zelf uitvoert. Edsard Kylstra vult aan dat GA al grote 
kennis heeft en dat ingrijpen niet meteen een PvE en bureaucratie met zich mee hoeft te 
brengen. Maarten Wispelwey zal het aangepaste stuk spoedig aanleveren. 
 
 
7. Scheepshout 
Zie notulen RCE. Voorstel om op volgende ALV in oktober het deponeren van 
scheepshout toe te laten lichten is aangenomen. 
 
 
8. Steentijdbijeenkomst & Middeleeuws aardewerk 
Zie notulen RCE. Volgens Bart Vermeulen is het altijd zo dat je onderzoek moeten 
afwegen tegen de kosten, dus niet alleen bij steentijd. Er worden richtlijnen opgesteld door 
RCE om makkelijker tot een selectiebesluit te komen, Nico Arts werk er ook aan mee. 
Er wordt notitie genomen van het verzoek van Ellen Vrenegoor op te letten hoe bedrijven 
omgaan met het verwerken van aardewerk, om scherven niet in het veld al uit te selecteren. 
Michiel Bartels adviseert om in je PvE op te nemen dat in het Deventer’s systeem wordt 
gecatalogiseerd, dan voorkom je dit probleem. 
 
 
9. Evaluatie Malta DCE 
De vraag is wanneer, door wie en hoe gaat de evaluatie plaatsvinden? 
 
 



10. EN/SIKB/EI/VOIA/NWO/VNG  
EI: vindt dat er ook standaarden moeten komen voor bedrijven m.b.t. ethiek ed., ter 
controle op bedrijven.  
SIKB: Opvallend is dat kwaliteit van beleidsarcheoloog niet ter discussie staat, hoort ook 
in KNA opgenomen te worden. 
VOIA: NVAO is nieuwe organisatie (afsplitsing), opnemen in lijst contacten. 
NWO: Inventarisatie onderzoeksachterstanden kan goede onderwerpen opleveren voor 
studenten voor het schrijven van scripties. 
 
 
11. Planschade & vrijstellingsbeleid 
Edsard Kylstra concludeert uit RCE-verslag dat de Utrechtse oplossing mag, hij weet zelf 
wel dat dit mag. Volgens hem weet een gemeentelijk jurist doorgaans meer van dit soort 
zaken dan de Rijks RO-juristen. Tim de Ridder zegt dat planschade toch eigenlijk in 
bestemmingsplan moet worden geborgd. Andere leden vinden dat het regelen in 
verordening net zo goed mogelijk is. Gert Kortekaas meent dat de angst voor schadeclaims 
ook is op te lossen door een schadefonds en hij is aan het kijken wat landelijk mogelijk is. 
 
 
12. Rondvraag 
Ria Berkvens wijst op de praatgroep op Linkedin over evaluatie Malta-cursus van 
Stadswerk. 
Christel Brandenburgh stelt voor om vanuit haar gemeente een discussie op te zetten met 
de RCE over vrijstellingsbeleid, de leden ondersteunen dit initiatief. 
Gert Kortekaas stelt voor om een keer Ecoflight op te nemen als middagprogramma. 
In Regio Breda komt fte-uitbreiding. 
Maarten Groenendijk heeft een jeneverstokerij opgegraven en zoekt parallellen. 
Nathalie van Jole vraagt om ervaringen met Vestigia m.b.t. verwachtingskaarten. Reacties 
zijn negatief. 
Tim de Ridder deelt mee dat op 10 april het Vlaardingensymposium in Leiden plaatsvindt. 
Michiel Bartels is bezig met (aan het uitzoeken of er) een samenwerkingsverband tussen 
Westfriese gemeenten (opgezet kan worden). Hij heeft een vacature voor een 
regioarcheoloog. 
 
De leden gedenken Mathijs van Nie, die kort geleden gestorven is. 
 
13. Volgende ALV staat gepland op 20 mei, Regentenzaal te Utrecht 
 
Actiepunten: 

1. Linda zal opnieuw oproep doen voor bijwonen RCE-bijeenkomst over 
Beroepsregister. 

2. Maarten Wispelwey zal het aangepaste stuk Brandweerklussen spoedig aanleveren 
bij de RCE. 

	  

	  



Samenvatting	  bespreking	  nieuwe	  beleidsplan	  AWN	  met	  CGA	  op	  4	  februari	  2010	  

Tonnie	  van	  de	  Rijdt-‐van	  de	  Ven,	  beoogd	  algemeen	  voorzitter.	  

Zie	  voor	  de	  nieuwe	  koers	  van	  de	  AWN	  bijgaande	  powerpoint-presentatie	  	  	  

Reacties	  en	  discussie	  

- De	  nieuwe	  koers	  wordt	  van	  harte	  ondersteund.	  Bijna	  alle	  aanwezigen	  zijn	  zelf	  AWN-‐lid	  en	  
dragen	  de	  AWN	  een	  warm	  hart	  toe.	  

- Er	  zal	  voor	  de	  rol	  van	  belangenbehartiger	  veel	  extra	  scholing	  en	  ondersteuning	  nodig	  zijn.	  
Volgens	  een	  aantal	  aanwezigen	  is	  er	  bij	  sommige	  afdelingen	  nog	  veel	  huiver	  over	  en	  
terughoudendheid	  voor	  deze	  rol.	  

- Alle	  aanwezigen	  werkten	  samen	  met	  AWN-‐afdelingen	  en	  geven	  ruimte	  voor	  meewerken	  aan	  
opgravingen	  door	  professionele	  bureaus	  

- Zij	  zien	  het	  ook	  als	  onderdeel	  van	  hun	  taak	  om	  AWN-‐afdelingen	  te	  ondersteunen	  en	  
stimuleren,	  b.v.	  door	  het	  mee	  organiseren	  van	  lezingen,	  bezoeken	  aan	  opgravingen	  e.d..	  

- De	  AWN	  zou	  graag	  zien	  dat	  vrijwilligers	  meer	  ruimte	  krijgen	  voor	  eigen	  opgravingen	  in	  
gebieden	  die	  onder	  de	  gemeentelijke	  norm	  voor	  de	  onderzoeksplicht	  vallen.	  Dat	  riep	  veel	  
vragen	  en	  discussie	  op	  Een	  aantal	  aanwezigen	  vond	  dit	  een	  'gevaarlijke	  ontwikkeling',	  het	  
opent	  de	  deuren	  voor	  minimalistisch	  beleid'	  (met	  als	  voorbeeld	  	  Enschede).	  Ik	  heb	  uitgelegd	  
dat	  wij	  als	  AWN	  dat	  dilemma	  ook	  heel	  goed	  zien	  en	  dat	  bijvoorbeeld	  Enschede	  voor	  ons	  
aanleiding	  was	  om	  ons	  standpunt	  over	  twijfelachtige	  selectiebesluiten	  van	  gemeenten	  te	  
formuleren.	  Ook	  zag	  men	  allerlei	  juridische	  bewaren,	  met	  name	  bij	  het	  dan	  ook	  moeten	  
faciliteren	  van	  vrijwilligers.	  De	  discussie	  hierover	  gaat	  dus	  zeker	  verder.	  

	  

Er	  kwamen	  ook	  een	  aantal	  vragen	  en	  wensen	  naar	  het	  AWN-hoofdbestuur:	  

- Wat	  doet	  de	  AWN	  aan	  het	  stoppen	  van	  'schatgravers'	  waaronder	  ook	  AWN-‐leden	  zijn.	  
Antwoord:	  de	  AWN	  heeft	  een	  ethische	  code	  en	  heeft	  	  ook	  geen	  andere	  mogelijkheden	  dan	  
leden	  eventueel	  te	  royeren.	  

- Bij	  amateurarcheologen	  van	  'voor	  Malta'	  liggen	  thuis	  vaak	  nog	  veel	  vondsten	  die	  nooit	  goed	  
beschreven	  en	  in	  Archis	  gemeld	  zijn.	  Wat	  wil,	  kan	  de	  AWN	  daarvoor	  doen?	  Suggestie:	  een	  
subsidie	  aanvragen	  voor	  een	  soort	  Odysee	  programma	  voor	  het	  alsnog	  beschrijven	  van	  
onderzoeken	  en	  collecties	  van	  amateurarcheologen.	  

- Enkele	  aanwezigen	  wilden	  wel	  graag	  samenwerken	  met	  AWN-‐ers	  maar	  dat	  lukte	  niet.	  'Er	  is	  
dan	  een	  bestuur	  van	  enkele	  mensen	  die	  er	  al	  vele	  jaren	  zitten,	  ze	  ondernemen	  zelf	  nog	  
nauwelijks	  actie	  en	  hebben	  ook	  geen	  enkele	  aantrekkingskracht	  voor	  nieuwe	  leden'.	  Dit	  is	  
een	  vraag	  waar	  het	  hoofdbestuur	  naar	  moeten	  kijken.	  

- Vergoeding	  voor	  vrijwilligers.	  Er	  waren	  ervaringen	  dat	  vrijwilligers	  niet	  mee	  wilden	  werken	  
omdat	  ze	  niet	  betaald	  werden.	  Antwoord:	  het	  AWN-‐standpunt	  	  is	  wel	  een	  eventuele	  
onkostenvergoeding,	  geen	  betaling	  voor	  verleende	  diensten.	  

- Er	  zal	  zeker	  bij	  opgravingen	  in	  de	  binnensteden	  steeds	  vaker	  een	  een	  Veiligheids	  Applicatie	  
(VCA)	  worden	  gevraagd.	  Gaat	  de	  AWN	  haar	  leden	  daar	  ook	  voor	  opleiden?	  
	  

Verdere	  samenwerking	  

- Een	  eventuele	  samenwerkingsovereenkomst	  CGA	  en	  AWN	  is	  niet	  zinvol	  want	  zal	  geen	  
inhoud	  hebben.	  AWN-‐afdelingen	  moeten	  zelf	  met	  gemeenten	  overeenkomsten	  sluiten.	  Het	  
AWN-‐hoofdbestuur	  zou	  wel	  samen	  met	  de	  CGA	  daar	  een	  model	  voor	  kunnen	  opstellen.	  De	  
AWN	  zal	  hier	  het	  initiatief	  voor	  nemen.	  	  

- Het	  CGA	  biedt	  aan	  dat,	  als	  dat	  nodig	  is,	  een	  	  subsidieaanvraag	  voor	  de	  volgende	  periode	  te	  
willen	  ondersteunen.	  

 


