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Wat vooraf ging: 
 
31 mei 2012: Bijeenkomst, met als resultaat een verslag en een eerste versie van een notitie met 
missie, uitgangspunten en taken CGA (‘schot voor de boeg’). 
13 september 2012: Bespreking van de notitie, de reacties zijn verwerkt (versie 1.1) en stuk is op 
hoofdlijnen akkoord bevonden (hoofdtaken CGA: belangenbehartiging en platformfunctie).  
Vandaag:  Bespreken van enkele overgebleven discussie/aandachtspunten, uitwerking van de 
hoofdtaken op basis van SWOT-analyse, bepalen prioriteiten en relaties. 
Hierna: missiestuk afronden met een kleinere groep (afhameren begin 2013), actiepunten verder 
uitwerken en verdelen (wat heeft prioriteit, wie doet wat).  
 
 
 
Discussiepunten uit overleg 13 september 
 
1. Bij uitgangspunt 4 (‘Als ambtelijk functionaris hebben [gemeentelijk archeologen] geen commerciële 
belangen’) hoort de nuancering dat gemeentelijke diensten met een eigen uitvoerende tak daar soms 
iets anders in zitten: er zijn verschillende vormen / belangen mogelijk. Arnold voegt dit toe aan de 
notitie. 
 
2. Bij uitgangspunt 6 (‘Voor lidmaatschap van CGA moet wel aantoonbaar sprake zijn van structurele 
inhuur…’) volgt een discussie over hoe dat zit als een gemeente een bedrijf inhuurt voor uitvoering 
van het beleid (niet veldwerk). We zijn het erover eens dat ‘structureel’ niet een ‘strippenkaart’ 
betekent, maar bij voorkeur steeds dezelfde persoon.  
De oplossing zit in het gegeven dat een gemeente lid is van het CGA, niet een persoon. De gemeente 
organiseert het eigen archeologiebeleid en kiest ervoor om lid te worden en  iemand naar het CGA  te 
sturen. Dat kan dus ook een medewerker van een bedrijf zijn of van een provinciaal steunpunt. Niet 
langer zijn er 60 archeologen lid van het CGA, maar 140 gemeenten. 
Aandachtspunten hierbij:  
* Laten we in discussie nog het achterste van onze tong zien als er medewerkers van bedrijven aan 
tafel zitten? Wellicht moeten we sommige onderwerpen in kleiner comité bespreken.  
* De lidmaatschapsstructuur moet worden aangepast: nu is het tarief gebaseerd op inwoneraantal en 
betaalt een regio als 1 lid. Dat zal straks een bijdrage per gemeente moeten zijn. Maarten Wispelwey 
kijkt naar een andere verdeelsleutel.  
 
3. Communicatie over archeologische onderzoeksresultaten voor een groot publiek is geen kerntaak 
van het Convent, maar uiteraard wel van individuele leden. In het visiestuk moet duidelijker staan 
aangegeven dat het CGA het uitdragen naar publiek (artikel 9 Malta) als zeer belangrijk beschouwt. 
Arnold voegt dit toe. 
 
4. Op pagina 2 (onder ‘Missie’) zal in de zin ‘Het CGA is van mening dat voor een onafhankelijk 
archeologiebeleid in gemeenten…’ het woord ‘onafhankelijk’ vervangen worden door ‘afgewogen’. De 
vraag is in hoeverre gemeentelijk archeologen zelf ook al andere maatschappelijke belangen laten 
meewegen in hun advies, of laten zij dat over aan anderen (o.a. bestuur)? Gaat het over 
belangenafweging of ‘redelijkheid en billijkheid’ als je bijvoorbeeld adviseert om geen onderzoek te 
laten uitvoeren vanwege de kosten? In de passage daarboven staat ‘de leden borgen primair de 
archeologische waarden’- zijn dat de gemeenten of de gemeentelijk archeologen?  
We concluderen dat we (= de gemeentelijk archeologen) de archeologsiche belangen zo zuiver 
mogelijk behartigen en eruit halen wat er in zit.  
 
5. ‘Cultuurhistorisch erfgoed’ (pagina 2) wordt vervangen door ‘cultureel erfgoed’.  
 
 



Uitwerking hoofdtaken 
 
Belangenbehartiging 
- De belangrijkste relaties (o.a. VNG) 
- Zichtbaarheid / uitdragen van onze missie / publiciteit / pers / politiek / één duidelijke stem 
- Inventarisatie bestaande netwerken (ook van leden, denk aan provinciale overleggen) 
- Marktwerking / beelvorming van en over bedrijven: hoe gaan we daarmee om (nu vaak tegen elkaar 
uitgespeeld, beeld naar buiten toe van ‘de’ archeologie wordt daardoor geschaad, geen eenheid) 
 
Platformfunctie 
- Andere vormen van overleg (‘sub’groepen per thema, bijvoorbeeld uitvoering, excursie, bij elkaar op 
bezoek etc.). Ook nodig vanwege de omvang van het Convent, niet ieder onderwerp kan en moet met 
een grote groep besproken worden. 
- Informatieoverdracht (o.a. website); wat gaat goed, wat kan anders/beter, is er genoeg 
terugkoppeling, minder op de schouders van het bestuur? 
- Leden die nooit of zeer zelden aanwezig zijn bij ALV’s bevragen (bellen, langsgaan): waarom komen 
ze niet, waar hebben ze behoefte aan? 
 
 
Belangenbehartiging / de belangrijkste relaties 
 
 
 
 Belang 

voor 
CGA 

Belang CGA 
voor hen 

opmerkingen 

    
RCE ++ ++ Al veel overleg, beter 

terugkoppelen 
VNG ++? + Afstemmen met Federatie GMg? 
VoiA/NVAO ++ ++ Verschillende agenda’s, andere 

vorm zoeken? 
SIKB + + Inbreng is belangrijk en nodig 
IPO / provinciaal archeologen + + Vakberaad PA’s, geen formele rol 

binnen IPO. Combineren met 
overleg RCE? 

AWN +- ++ Geen structureel overleg nodig? 
Federatie Grote 
Monumentengemeenten 

+ + Verkennen, leren van 
(proces/positie), zoeken ook 
toenadering 

Convent van Gemeentelijke 
Bouwhistorici 

+ +  

Archon / Universiteiten + ? Geen structureel overleg nodig? 
Erfgoedinspectie - +  
NWO +  + Met name bij projecten Odysse / 

Oogst van Malta 
OCW/DCE + +- Afhankelijk van politieke situatie 

(omgevingswet), kan ook via RCE 
Politiek Den Haag + +- Landelijke ontwikkelingen 
Stichting Reuvens ++ ++ Eén stem namens ‘de’ archeologie 
    
 
 
Let op: het gaat bij deze relaties om collectieve belangenbehartiging (blijkt lastig om dat scherp te 
houden)! Gevaar van versplintering / ieder voor zuch / casuistiek. 
 
Veel +, belangrijk is dus prioriteren, keuzes maken.  
 
 
 



De tijd ontbreekt om vandaag ook de andere onderdelen te bespreken, daarom graag via de mail en 
het forum op de CGA-site reageren op / voorstellen doen voor 
 
Belangenbehartiging 
- Zichtbaarheid / uitdragen van onze missie 
- Marktwerking / beeldvorming van en over bedrijven 
 
Platformfunctie 
- Andere overlegvormen 
- Informatieoverdracht 
 
Het ‘klein comité’ (zie onder) zal de reacties bundelen en trechteren en terugbrengen in de volgende 
ALV. 
 
 
Vervolg 
 
Een klein comité, bestaande uit Arnold Carmiggelt, Maarten Wispelwey, Maarten Groenendijk, Femke 
de Roode en Chrystel Brandenburg, aangevuld met nog een nader te bepalen lid van het huidige DB, 
zal de missie/visie afmaken en er een actielijst / boodschappenlijst aan toe voegen.  
De actiepunten worden daarna verdeeld, trekkers kunnen zeker ook anderen dan DB of klein comité 
zijn. Stuk en actiepunten komen terug in eerstvolgende ALV. 
 
 
 
 


