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Verslag Algemene Ledenvergadering CGA 
 

Datum: 20 mei 2010 
Plaats: Regentenzaal Utrecht 
 
Aanwezig: Corien Bakker, Maarten Wispelwey, Masja Parlevliet, Francien Snieder, Edsard 
Kylstra,Tristam de Rooij, Hester van den Ende, Peter Bitter, Maarten Groenendijk, Gilbert Soeters,  
Nathalie van Jole, Peter Schut, Michel Groothedde, Tim de Ridder, Ronald van Genabeek, Paul van 
Kempen, Gerjan Sophie, Barry Peters, Peter Schut, Leonie Weterings, Dieke Wesselingh, Bart 
Vermeulen, Peter de Boer, Erik Peters, Linda Vega (notulist). 
 
Afwezig met kennisgeving: Nico Arts, Ilse Schuuring, Anja van Zalinge, Marc Kocken, Piet Kleij, 
Bernard Meijlink, Wim Bosman, Marco Vermunt, Mieke Smit, Maarten Dolmans, Christel 
Brandenburgh, Charlotte Peen, Hans Koot, Alexander Jager, Mariëlle Kenemans, Yvonne Lempke, 
Ria Berkvens. 
 

1. Opening & Mededelingen 
 
Er zijn een aantal nieuwe gezichten. Corien Bakker vraagt hen zich even voor te stellen. 
Nieuw zijn: Paul van Kempen (gemeente Haarlem), Leonie Weterings (neemt het vaandel 
over van Gerjan Sophie), nieuw lid: Peter Schut, Tristam de Rooij, stagiëre en bij dit 
overleg vervanger van Gert Kortekaas 
Corien Bakker deelt mee dat KNA 3.2 inmiddels is vastgesteld. 
 
2. Notulen CGA-ALV 04-02-2010 & Financiën 
 
Verslag is goedgekeurd met drie wijzigingen: 
Bij de Steentijdbijeenkomst vermelden dat Jos Deeben dit project leidt. 
Niet Maarten Groenendijk maar Michel Groothedde heeft een jeneverstokerij opgegraven. 
Laatste zin van samenvatting AWN-presentatie: het gaat om het ondersteunen door het 
CGA van het uitgangspunt dat de AWN in aanmerking zou moeten komen bij het 
aanvragen van subsidie. 
Corien Bakker geeft door namens Nico Arts dat hij de begroting en jaarverslag zal 
rondsturen. Er zijn een drie voorstellen voor sponsoring vanuit CGA, dat komt deze ALV 
aan de orde. 
 
3. SvZ Project Archeologie vriendelijk bouwen 

Het programma is bekend volgens Maarten Groenendijk, in de ochtend behandeling enquête-
uitslagen en in de middag casuïstiek. Er is nog 1000,- tekort, het CGA zal dit aanvullen. Linda 
Vega heeft de aankondiging nogmaals rondgestuurd op verzoek van DB. 

4. Beroepsregister 

Peter Deunhouwer presenteert de geschiedenis van het Beroepsregister met de 
probleemstelling: hoe nu verder er mee?  

Het beroepsregister was opgezet als instrument voor kwaliteitsborging, met als doel: 
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1. Registratie individuele kwaliteiten 

2. Kwaliteiten herkenbaar voor werkgevers 

3. Register voor opdrachtgevers 

4. Overheid kan ook register raadplegen voor specifieke doeleinden 

De Commissie van Toelating en Beroep functioneert, de commissie van Tucht niet. 

Er zijn nu 475 leden van de NVvA en maar 54 zijn ingeschreven bij het Beroepsegister. In  
een vorig overleg is aan de orde gekomen dat het een belemmering is voor inschrijving als de 
werkgever niet bijdraagt aan de kosten.  

Corien Bakker had de leden gevraagd of zij het Register ondersteunen, maar 8 van de 9 die 
reageerde waren positief als het Beroepsregister in een light-versie betrof. Corien Bakker 
wijst er op dat toen de vergunningaanvraag ging lopen, het register nog niet klaar was en door 
deze verkeerde timing is het onder andere misgelopen. Peter Deunhouwer beaamt dat. Er is 
echter heel veel energie gestopt in het Register door veel verschillende personen. Er wordt 
nog gedacht over het aanpassen naar een light-versie. 

Peter Deunhouwer en Nathalie van Jole denken er eventueel over de opdracht terug te geven 
aan het Ministerie. Het ziet er dus niet goed uit voor het Beroepsregister. 

Wat de NVvA betreft is iedereen het er mee eens dat er veel meer gedaan kan worden als 
beroepsvereniging aan belangrijke thema’s. 

5. SvZ Opgravingsvergunning 
 

Vergunning gemeente Maastricht wordt vandaag behandeld en de vergunning van 
gemeente Hoorn, Medemblik, Enkhuizen zal spoedig rond moeten zijn. 
 
6. a. RCE: brandweerklussen 
 
Masja Parlevliet heeft interessant nieuws m.b.t. vergunning voor brandweerklussen:  
Zij heeft als Senior archeoloog (de enige in dienst plus een junior) een vergunning 
gekregen voor het uitvoeren van brandweerklussen. Hier kunnen mogelijk meer Regio-
archeologen voor in aanmerking komen. Met Deventer en Zutphen heeft Masja Parlevliet 
een collegiale seniorenpoel in een overeenkomst laten vastleggen, zodat zij voor elkaar als 
back-up dienen. 
 
6. b. Raad van Cultuur: expertmeeting 
 
Maarten Wispelwey was hierbij aanwezig met andere geselecteerde deelnemers voor een 
inventarisatieronde. Ieder kon zijn zegje doen over Malta en dit is in een uitgebreid verslag 
(voor intern gebruik) genoteerd. Maarten Wispelwey vat het verloop samen.  
Algemene punten waren: Weinig samenhang in de archeologische wereld en daardoor 
weinig slagkracht, rapporten zijn van mindere kwaliteit, eisen zijn wel randvoorwaardelijk 
vastgelegd, maar niet inhoudelijk en slechter opgeleide mensen. Maarten Wispelwey heeft 
onder meer aangekaart de misbruik van de m2 grens en hoe de politieke kleur bepaalt hoe 
het er aan toe gaat in een gemeente op archeologisch gebied. 
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7. DCE: Evaluatie Malta 
 
Corien Bakker heeft vernomen dat het CGA betrokken zal worden bij de Malta-evaluatie 
als het moment daar is. Dieke Wesselingh deelt mee dat een stakeholdersbijeenkomst nog 
wordt ingepland. Kunnen wij een stuk verkrijgen? Volgens Dieke Wesselingh zal dit ook 
rondgestuurd worden. 
 
8. Odyssee 
 
Er zijn 30 tot 40 aanvragen volgens Corien Bakker, Evert van Ginkel is een folder aan het 
maken over de lopende projecten. Michel Groothedde wijst er op dat je als gemeente meer 
moet investeren dan het oplevert. Corien Bakker is ontevreden over de gang van zaken bij 
Erfgoed Nederland, ze hebben 4 ton gekregen voor dit project en het communicatieplan is 
nog niet klaar. 
 
9. Reuvensdagen 
 
Dieke Wesselingh meldt dat aanmeldingen voor lezingen nog mogelijk zijn binnen de 
geplande sessies. 
De volgende opties voor discussies op de RVD komen gedurende deze ALV aan de orde: 
NVvA-Beroepsregister, Vrijstellingsbeleid, Evaluatie Malta, WO II overblijfselen. 
 
10. Hoogleraar Stadsarcheologie Leiden 
 
Nico Arts en Corien Bakker hebben een positief gesprek gehad met Willem Willems over 
het aanstellen van een stadsarcheoloog. Dit was ooit opgenomen als doelstelling in 
beleidsplan 2005 van CGA, maar dat lukte toen niet. In Leiden is gekeken waar hun 
studenten terecht komen en dat is vaak bij een gemeente, vandaar dat dit een logische 
aansluiting is. De leden zien dat bij de UVA, waar Jerzy Gawronski is aangesteld, dat 
nadruk van de onderzoeken ligt op Amsterdam en omstreken. Het zou elkaar niet in weg 
zitten. De leden willen wel inspraak in de benoeming, volgens Corien Bakker hebben we 
daar dan ook invloed op. Dieke Wesselingh vraagt of we invloed op de leeropdracht 
hebben, een module met beleidsmatige aspecten is bijvoorbeeld belangrijk. Corien Bakker 
vindt dat zulke zaken dan ook goed afgesproken moeten worden. Er kan een nieuw 
persoon benoemd worden, maar ook een bestaande docent aan de RUL, die dit gaat doen. 
Belangrijk is dat het gaat om een stadsarcheoloog die zich richt op verstoring van 
binnensteden. De leden gaan akkoord met de bijdrage van 15.000 euro voor 2 jaar lang. 
 
11. Verzoek sponsoring AWN-boekje 
 
Tonny van de Rijdt van de AWN is een brochure aan het updaten over regelgeving in de 
archeologie. Dit boekje is volgens Masja Parlevliet erg handig. Volgens Nico Arts zit het 
boekje beslist goed in elkaar. Het bestuur staat positief over een bijdrage. De leden zijn het 
er over eens dat we eerst de begroting willen zien om vervolgens te bepalen wat we precies 
bijdragen. 
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12. Vrijstelling m2 beleid 
 
Er worden meerdere voorbeelden door de leden aangedragen waaruit blijkt dat Provincies 
zich dermate bemoeien met gemeenten over wel/niet handhaven van een bepaalde m2 
grens dat hun beleid gemeentes dwars zit. Steeds blijkt dat een gemeente het moet gaan 
zoeken in rechtszaken en dan de bewijslast moet leveren. Dieke Wesselingh kan melden 
dat zij inmiddels hopelijk hebben bereikt dat de provincie nu de bewijslast moet gaan 
leveren. De leden vinden het belangrijk is dat we elkaar steeds op de hoogte houden, dus 
dit is een terugkerend agendapunt. 
 
13. EN/SIKB/EI/VOIA/NWO/VNG/RCE (toevoegen NVAO) 
 
EI: er lijken daar steeds minder archeologen te zitten. 
EN: daar zijn helemaal geen archeologen meer aanwezig. 
RCE: goed overleg gehad de laatste keer, was prima voorbereid door de RCE. 
Verder niet zoveel te melden, wel een paar aandachtspunten: 

• Handreiking voor Waterbeheer uitgereikt, volgens Nathalie van Jole stelt het niet 
zo heel veel voor. 

• Monitor Monumenten en archeologiebeleid: de vraag is of dit overzicht heel 
Nederland betreft, Linda Vega zal het uitzoeken. 

 
14. Rondvraag 
 

• Peter Deunhouwer vraagt of de WABO op de agenda kan komen volgende keer. 
• Tristam de Rooij ligt zijn onderzoek toe: Hoe geven gemeenten invulling aan het 

begrip ‘redelijkheid’? Zijn ideeën omtrent de financiële consequenties als gevolg van 
het Verdrag van Valletta zal hij mailen. Het gaat om een kostenverdeling die 
gebaseerd moet zijn op én het Verdrag van Valletta én de Monumentenwet. Daarnaast 
heeft de lokale overheid beleidsvrijheid gekregen om de kaders verder in te vullen. 

• Ronald van Genabeek heeft een vraag over werken als archeoloog en 
milieuverontreining en hoe de arbeidsinspectie dat controleert. Corien Bakker zal 
een Plan van Aanpak doormailen waar iedereen wellicht iets aan heeft. 

 
13. Middagprogramma: presentatie en discussie met Jeroen Bouwmeester 
 
Jeroen Bouwmeester wil graag het project toelichten waar hij nu aan werkt met de 
vraagstelling: Verkennen waar een taak/rol is weggelegd voor de Rijksdienst ten opzichte 
van het ontroerend erfgoed in de oude binnensteden. 
 
Gilbert Soeters vraagt of er nog steeds monumenten aangemeld moeten worden. Dat is wel 
aan te bevelen volgens Jeroen Bouwmeester.  
 
Hij heeft een aantal vragen geformuleerd die hij bij het Convent wil neerleggen: 
 
Waar zien jullie grote knelpunten m.b.t. archeologie in de binnensteden? 



	   5	  

De leden vinden het zorgwekkend dat in gemeenten waar geen gemeentelijk of regio-
archeoloog is, het ‘verhaal’ ontbreekt. Er kunnen hap en snap onderzoeken plaatsvinden, 
maar er is geen verbinding. De leden bepleiten een multidisciplinaire aanpak. 
Maarten Wispelwey geeft aan dat veel gemeenten weinig tot niets met Monumenten en 
Archeologie hebben, Peter de Boer vind het zorgelijk dat hele stukken ME stadskern niet 
beschermd zijn, Masja Parlevliet vindt daarom dat de bestemmingsplannen binnen 5 jaar 
vernieuwd moeten worden. 
 
De RCE zou daar 2 taken in kunnen hebben: 

1. Motiverend en stimulerend beleid om gemeenten en burgers warm te laten lopen 
voor hun lokale geschiedenis, menen de leden. 

2. Ook de kwaliteit van de adviezen zouden volgens Bart Vermeulen onder toezicht 
moeten staan van de RCE. 

 
Hoe ervaren jullie de samenwerking met andere disciplines?Bijvoorbeeld met 
gecombineerd beschermen van boven en ondergrondse objecten. 
Na korte discussie blijkt dat bescherming van gebouwd en onbebouwd niet automatisch 
samengaat, dat heeft volgens Jeroen Bouwmeester te maken met de ingewikkelde 
juridische regelingen. 
 
Waar ligt volgens jullie mening een taak voor de Rijksdienst? 
Over de kwestie behoud wordt verschillende gedacht door de aanwezigen: 

• Hoe kun je steeds voor behoud kiezen, terwijl je dan niet het verhaal kunt vertellen? 
• Als er geen geld is voor opgraven dan blijft het ook behoud (is financieel excuus). 
• Je kunt prima voor behoud zijn als je maar andere manieren vindt om het verhaal te 

vertellen en dat moet dan met veel overtuiging gebeuren. 
• De EI bewaakt uitvoering, het is de politiek die de selectiecriteria kiest in 

stadsonderzoek. Wie is nu precies verantwoordelijk waarvoor? 
 
Overige aandachtspunten voor de RCE volgens de leden: 

• Peter de Boer geeft als voorbeeld een paar prachtige monumenten in Mijdrecht die 
toch echt gesloopt gaan worden. De Provincie laat het afweten, daar is dus 
ingrijpen nodig. 

• Maarten Wispelwey wijst ook op de voortgang en overdracht van kennis. Bij de 
stedenbouwkundige zouden Monumenten een onderdeel van de studie moeten zijn, 
dus lesgeven aan de jongeren die er mee aan de slag kunnen gaan. 

 
Slotvraag van Jeroen Bouwmeester is of het CGA zich wil buigen over de stukken die 
voortvloeien uit dit project. De leden zijn daartoe bereid. 
 
14. Volgende ALV staat gepland op donderdag 14 oktober, in de Regentenzaal te 
Utrecht 
	  

 


