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Notulen CGA-ALV, donderdag 10 februari 2011, Regentenzaal Utrecht  
 
Aanwezig: 
Corien Bakker, Francien Snieder, Maarten Groenendijk, Maarten Wispelwey en stagiaire Sebastiaan 
Pothoven, Nico Arts, Masja Parlevliet , Mieke Smit, Gilbert Soeters, Guido van den Eynde, Leonie 
van de Wetering-Korthorst, Willem Jan Hogestijn, Gert Kortekaas, Peter Bitter, Piet Kleij, Kim van 
Straten, Michiel Bartels, Carla Soonius, Arnold Carmiggelt, Tim de Ridder, Anja van Zalinge, Marc 
Kocken, Michel Groothedde, Peter de Boer, Chrystel Brandenburgh, Milo Verhamme, Erik Peters, 
Martijn Defilet, Bart Vermeulen, Heleen Vischer, Claar Rodenburg, Peter Deunhouwer, Linda Vega 
(notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Peter Schut, Alexander Jager, Mariëlle Kenemans, Ilona van der Weide, Jerzy Gawronski, Ronald 
van Genabeek, Hester van den Ende, Marion Aarts, Ria Berkvens 
 
Nieuw lid: Joris Habraken, Regioarcheoloog gemeente Duiven, Lingewaard, Renkum, Rheden, 
Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar (zodra contributie-afspraken rond zijn). 
 
1. Opening & Mededelingen, SvZ Financiën 
Het financiële overzicht wordt besproken, Maarten Groenendijk verduidelijkt dat het onderzoek van 
Henk Kars inbegrepen zit in het bedrag voor congres voor Fysiek Behoud. 
 
2.   Notulen CGA-ALV 14-10-2010 
Er staat een spelfout bij Marc Kocken, notulen verder goedgekeurd. 
Nico heeft 5 tijdschriften Medieval Matters en wil deze verloten per mail. Voorstel van Masja 
Parlevliet om te vragen of er ook een pdf beschikbaar is voor onze website ledengedeelte, Nico 
Arts zal het navragen. Mieke Smit vraagt na of lidmaatschap geregeld is van de nieuwe leden, er 
is wat onduidelijkheid. Actie: Linda Vega heeft mailcontact gehad over lidmaatschap, maar zal ze 
nogmaals mailen. 
 
3.   SvZ Archeologievriendelijke bouwen  
Tim de Ridder heeft het rapport van de VU over Archeologievriendelijk Bouwen rondgestuurd en 
Linda Vega heeft het op de website gezet in het ledendeel en openbaar. De RCE wil in 
samenwerking met Tim de Ridder en Maarten Groenendijk een leidraad opstellen en het faciliteren. 
Corien Bakker zegt dat we er wel inspraak in moeten houden. Maarten gaat artikel in Vitrivius 
schrijven over het onderwerp. 
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4.   SvZ hoogleraar stadsarcheologie   
Corien Bakker meldt dat er een kandidaat is overgebleven die een proefcollege zal geven. Mocht dat 
niet goed gaan dan wordt er opnieuw naar kandidaten gekeken. Corien zal nagaan of er ook CGA-
leden bij het proefcollege aanwezig mogen zijn. 
 
5.   SvZ motie Snijder-Hazelhoff en Koopmans 2e kamer en lobby 
In de motie zit de constatering dat de kosten van archeologie uit de hand zijn gelopen. Deze 
zienswijze is door LTO-Nederland naar voren gebracht als feit. Dit heeft onder andere in een artikel 
in de Telegraaf gestaan. Corien Bakker wil wel lobbyen, maar heeft nog geen goede ingang bij CDA 
en vraagt wie er CDA-wethouders hebben. Christel Brandenburgh van gemeente Leiden wijst op 
wethouder J. de Haan, Corien zal contact opnemen voor een afspraak.  
Gert Kortekaas adviseert het aanbevelen van aantrekkelijke alternatieven (vereveningsfonds, 
verdragen afsluiten etc.). Martijn Defilet vindt het belangrijk dat je een goed onderbouwd verhaal kunt 
neerzetten om je keuzes te verantwoorden (voor afwijkende grenzen en beslissingen over 
uit te voeren onderzoek). Masja Parlevliet wijst er op dat gesproken wordt van zinloos onderzoek, 
archeologen benoemen dit zelf ook en daarmee treedt het ook naar buiten. Willem Jan Hogestijn 
vindt dan ook dat je dit alleen onder vakgenoten moet bespreken. Als wij als beroepsgroep 
aangeven, dat er zinloos onderzoek wordt uitgevoerd, wordt dat snel overgenomen. Peter Bitter 
adviseert eerst eens goed te definiëren wat er onder 'zinloos' onderzoek wordt verstaan, eerst het 
probleem goed vast stellen voordat je de discussie echt aangaat. Peter de Boer wijst er op dat dit ook 
in andere vakgebieden speelt, denk aan het milieu. Over het algemeen wordt zinloos onderzoek 
vooral gezien als een probleem dat speelt bij gemeenten zonder archeoloog. Wij moeten veel 
duidelijker zijn wanneer we praten met derden over zinloos onderzoek.  
Actie: Marc Kocken zal de Kennisagenda Archeologie Oost-Gelderland 
rondmailen. 
 
6   Evaluatie Malta   
Er is een stakeholdersbijeenkomst van DCE op 18 februari, waar de volgende CGA-leden bij 
aanwezig zullen zijn: Corien Bakker, Maarten Wispelwey, Francien Snieder, Masja Parlevliet en 
Anja van Zalinge. Arnold Carmiggelt vraagt wat er vanuit de VNG (Gerard Koster) voor geluiden 
komen over archeologie naar DCE. Corien Bakker denkt dat daarmee niet zoveel gebeurt. Het 
CGA moet er toch zelf aan trekken. Er zijn al wat punten aangedragen per mail door leden voor de 
Evaluatie. Gezien de beperkte tijd van de bijeenkomst benadrukt Corien dat de belangrijkste 
punten zo kort en bondig mogelijk naar voren moeten worden gebracht.  
Actie: Linda Vega zal nogmaals het verzoek rondmailen punten aan te leveren en daarbij de 
punten er uit te halen die het meeste ondersteund worden. 
Actie: Corien Bakker zal de offerte Rigo mailen aan Linda voor de website. 
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7.   WABO 
Maarten Wispelwey heeft een cursus gevolgd bij Vriens (zeer aan te raden). Hij kreeg een vraag uit  
Nunspeet hoe hun nieuwe erfgoedverordening aangesloten was bij de WABO? De WABO biedt de 
mogelijkheid om middels een vergunning of ontheffing regels uit een verordening toe te voegen aan 
de omgevingsvergunning. Dus of een vergunning of een ontheffing. Er moet ook in het OLO  
(omgevingsloket online) een voorziening worden getroffen. De indieningsvereisten moeten 
worden opgenomen in dat OLO. Het OLO is een landelijk systeem.  
Volgens Gert Kortekaas kunnen gemeenten de indieningsvereisten niet zelf aanpassen. Volgens 
andere leden bevat het Kijkloket alle vergunningen, alle regelingen zijn toe te voegen aan de 
omgevingsvergunning. 
 
Actie: Maarten Wispelwey heeft een antwoord van de cursusleider gekregen en kijkt of dat al is 
rond gemaild aan de leden, anders doet hij dat alsnog. 
Actie: Corien Bakker gaat Gerard Koster vragen hoe de link gemaakt wordt tussen WABO en 
VNG-verordening. 
 
8.   Standpuntbepaling inzake nieuwe richtlijnen deponering deselectie 
Kim Verstraten vindt het vasthouden aan de ABR niet zinnig, je kunt 25 categorieën aanvinken, 
maar die zijn onvoldoende van toepassing omdat je als gemeente een eigen registratiesysteem er 
op nahoudt. Het aanleveren in XML is een probleem met overzetten als je een oud systeem hebt. 
Veel leden vinden het overigens al overdreven dat er een ABR/Archis/eigen administratie naast 
elkaar bestaan. Conclusie is dat iniatief niet verkeerd is, maar alles hangt af van de uitvoering. Als 
het een KNA-eis wordt zijn we allemaal verplicht dit na te komen, dus Convent zegt niet zo snel ja 
tegen dit pakket. 
 
9.   RCE / SIKB / EI / VOIA  / NWO / VNG / EN / NVvA / NVAO 
RCE: mail Jeroen Bouwmeester is rondgestuurd. Er is een bijeenkomst structuurvisie Waterbodem 
geweest. Handreiking Erfgoed en Ruimte is online (versie 1.0). 
EI: door bezuinigingen zijn er nog maar weinig inspecteurs. Masja Parlevliet deelt mee dat er een 
pilot gaande is om te inventariseren of gemeenten zonder GA wel hun rol als bevoegd gezag wel 
op zich nemen. 
VOIA: zij willen organisatie Reuvensdagen overnemen omdat Erfgoed Nederland dat gaan 
afstoten. Ze hebben positief gereageerd op het voorstel van DB om te bekijken welke rol CGA 
daarin ook kan vervullen, het is immers een gemeentelijk georganiseerd congres. 
NWO: Het plan is om met Odyssee-project, onderzoeken te presenteren in nieuwe media, 
Communicatie-adviesbureau Tinker van Kas van der Linden wordt hierbij betrokken. 
NVvA: zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
 
10.  Datum volgende vergadering 
Op 9 juni staat de volgende ALV gepland, in Regentenzaal Utrecht om 10.30. 
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11.  RCE, Eelco Rensink: Richtlijnen Steentijdonderzoek 
De powerpoint wordt nog verstuurd aan de leden. De leden geven aan het lastig te vinden hoe te 
bepalen of je over gaat tot Steentijdonderzoek en in hoeverre je aan Steentijdonderzoek geld en  
mankracht wil/kan besteden. De RCE is voorstander van aanleggen van Site-dossiers als input 
voor een regionaal kader. Zonder dat kader wordt in de waarderingsfase steentijdonderzoek al 
snel weggewuifd. Op het moment ontbreekt vuursteen regelmatig in PvE volgens Peter de Boer.  
Volgens RCE is het belangrijk te overleggen met hun hoe je steentijdonderzoek meeneemt in het 
verwachtingsmodel. Als je vraaggeleid kunt gaan werken op basis van site- 
dossiers kun je ook beter bepalen wat je over hebt voor steentijdonderzoek. Het moet 
verdedigbaar zijn. Er zijn ook goede voorbeelden van Pve’s hoe je dit kunt opnemen, handige tips 
zijn voorhanden. RCE wil graag input van conventsleden hoe dit verder vorm te geven. 
Voor de werkgroep melden zich aan: Nico Arts, Masja Parlevliet, Willem Jan Hogestijn, Guido van 
den Eynde, Erik Peters en Peter de Boer. 
 
12.  SIKB, Walter de Koning: Depoteisen 

Powerpoint aanwezig in bijlage. Reacties van leden op presentatie (vooral nog heel veel 
vragen): 

• De pakbon vormt de uitwisseling tussen de verschillende registratiesystemen, maar over de 
verdere invulling op inhoudelijk/ICT en organisatorisch gebied lijkt nog weinig overleg 
geweest met alle betrokkenen 

• Het wordt als eindprodukt gepresenteerd, er is voornamelijk wat in te brengen op 
detailniveau. 

• Gemeentelijk archeologen worden er tamelijk laat in betrokken in tegenstelling tot 
provinciaal archeologen. 

• Bestaande systemen zijn vergevorderd, het gepresenteerde systeem is een teruggang naar 
determinatie op een lager niveau, waarom is dat wenselijk? 

• Niemand wil dat je dubbel werk moet gaan doen, zekerheid krijgen dat je niet tweemaal 
moet gaan invoeren. 

• Is het voldoende om alleen wat ABR-codes toe te voegen aan je bestaande systeem? 
• Het is toch bevoegd gezag die selecteert? Als de depothouder al in het veld gaat aangeven 

of materiaal gedeponeerd kan worden, wordt deze taak nu toch overgedragen aan de 
depothouder? Dan gaan er ook ongewenste belangen meespelen. 

• Als de pakbon verplichting wordt in KNA moeten toch eerst de consequenties in de praktijk 
geheel duidelijk zijn voor de betrokkenen. 

Actie: Bestuur zal overleggen per mail wie er zal gaan naar de volgende SIKB-bijeenkomst over dit 
onderwerp 
 
13.  CGA-jubileumcongres verschoven naar volgende ALV, dan staan ook de Jaarverslagen en 

nieuw Beleidsplan op de agenda. Tip in rondvraag: www.spannendegeschiedenis.nl  
      


