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Notulen CGA-ALV, donderdag 14 oktober 2010, Regentenzaal Utrecht  

 
Aanwezig: 
Corien Bakker, Francien Snieder, Maarten Groenendijk, Guido van den Eynde, Peter Schut, Leonie van de 
Wetering, Marion Aarts, Gert Kortekaas, Peter Bitter, Piet Kleij, Kim van Straten, Erik Peters, Marco Vermunt, 
Arnold Carmiggelt, Anja van Zalinge, Hester van den Ende Nancy de Jong, Astrid Schoonhoven, Linda Vega 
(notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Maarten Wispelwey, Nico Arts, Gilbert Soeters, Edsard Kylstra, Mariëlle Kenemans, Jacqueline Hoevenberg, 
Maarten Dolmans, Charlotte Peen, Hans Koot, Wim Bosman, Alexander Jager, Michiel Bartels, Carla Soonius, 
Ria Berkvens, Marc Kocken, Ronald van Genabeek, Ilona van der Weide, Bernard Meijlink, Tim de Ridder, 
Mieke Smit, Masja Parlevliet 
 
Nieuw lid: Paul Franzen, regio-archeoloog Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, 
Overbetuwe, Ubbergen en Wijchen 
 
1. Opening & Mededelingen: 
Corien Bakker opent de vergadering. 
 

• Nieuwe website gaat volgende week de lucht in. Linda Vega en Corien Bakker hebben een vraag over 
het vraag-antwoord archief: hoe gaan we dit beter benutten? Door het vraag-antwoord archief te 
gebruiken als forum kunnen we mailbombardementen in de mailbox verminderen. Corien Bakker vindt 
het nu niet handig om op een onderwerp zoveel reacties per e-mail te krijgen. Leden vinden het alleen 
handig als ze bij elk nieuw onderwerp een waarschuwingsmail krijgen, zodat ze weten wanneer in te 
loggen. Actie: Linda Vega vraagt Lameco om passend voorstel en mailt dat ook naar Nico Arts. 

• Voor de Atlas van de Verstedelijking zal Jeroen Bouwmeester van RCE gemeenten benaderen met 
vraag om medewerking. 

• Den Haag heeft paraplubestemmingsplan geregeld. 
 
2. Notulen CGA ALV 20-05-2010  Verslag vastgesteld met volgende wijzigingen: 

• Actie: Punt 13 RCE: Linda Vega zoekt uit waar monitoring Monumentenbeleid op doelt. 
• Guido van den Eynde toevoegen bij aanwezigen 
• Stadsarcheoloog vervangen door hoogleraar stadsarcheologie 

 
3. SvZ opgravingsvergunningen 
Dit punt kan voortaan van de agenda af. 
 
4. Modernisering Archeologische Informatievoorziening (Kim van Straten) 
Kim van Straten zit in expertgroep Archis daar wordt gekeken naar de structuur en inhoud van Archis. RCE 
gaat een klankbordgroep instellen om te toetsen wat expertgroep bedenkt. De deelname wordt frequenter en  
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dat is voor Kim niet te doen. Haar vraag is wie haar kan gaan vervangen. Actie: Kim van Sraten mailt de 
gegevens door, zodat de leden weten wat precies de bedoeling is van deelname. 
 
5. Vrijstelling m2 beleid SvZ 
Peter Schut vertelt dat ze voor de Vallei de volgende ondergrenzen gaan hanteren: laag 1 hectare/ midden 
1000 m2/ hoog 50 m2. Uit de discussie die volgt blijkt dat de acceptatie van de ondergrenzen afhankelijk is 
van hoe gedetailleerd je verwachting is.  
 
6. Congressen: EAA & Reuvensdagen 
EAA was zeer geslaagd meldt Corien Bakker, met meer dan 1000 deelnemers, waaronder veel gemeentelijk 
archeologen. De gemeentelijke sessie over archeologie naar publiek brengen leverde veel discussie op. 
Aan Arnold Carmiggelt wordt gevraagd om meer detailinfo over het programma van de Reuvensdagen te 
melden op website. Volgens Arnold is het een evenwichtig programma geworden met veel gemeentelijke 
onderwerpen. 
 
7. DCE: evaluatie Monumentenwet 
Corien Bakker heeft Gerard Koster van de VNG mailtjes doorgestuurd van de leden met reacties op 
excessieve kostenregeling en bestuurslasten vergoeding. Hij heeft dat meegenomen in 
begeleidingscommissie. Er is een offerte-aanvraag gedaan. De vraagstelling is zeer uitgebreid. Piet Kleij 
vraagt of we niet alleen vragen gaan beantwoorden maar ook punten kunnen aandragen. Volgens Corien 
hangt dat nog even af van de opzet van het onderzoek. Actie: Corien Bakker zal plan van aanpak mettertijd 
doorsturen naar de leden. Gert Kortekaas gaat volgend voorjaar aanschuiven bij een commissie t.b.v. 
evaluatie. Arnold Carmiggelt stelt voor dat wij onze punten van te voren inventariseren en bij Gert aanleveren. 
 
8. Verzoek bijdrage SIKB 
Corien Bakker is al een paar keer benaderd door SIKB om bijdrage SIKB op de agenda te zetten. De subsidie 
van SIKB is sterk teruggeschroefd. Er zijn al wat mailtjes van leden geweest met een negatieve reactie of 
eventueel positief met voorwaarden. Corien Bakker wil graag formeel een besluit zodat ze dat kan teruggeven 
aan SIKB. Verschillende leden vinden het verzoek niet gepast. Marion Aarts vindt niet dat lidmaatschap CGA 
automatisch lidmaatschap SIKB moet gaan betekenen, je vraagt dat niet alleen aan CGA-leden, maar aan alle 
gemeenten. Gert Kortekaas vindt dat de SIKB bij de VNG zou moeten aankloppen. Indien de SIKB niet kan 
voldoen aan hun verplichtingen dan zullen zij terug moeten naar de opdrachtgever om de consequenties van 
de bezuiniging duidelijk te maken. Alle leden zijn er over eens dat we principieel tegen een bijdrage zijn vanuit 
het CGA. 
 
9. Hoogleraar stadsarcheologie in Leiden 
Er zijn vier kandidaten volgens Corien, zij kan geen namen noemen. Harry Fokkens, Willem Willems, Epko 
Bult en Corien Bakker gaan de sollicitaties beoordelen. 
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10. WABO 
Welk gevolg kan WABO hebben voor de historische structuur in met name niet-steden? Federatie van Grote 
Gemeenten heeft zorg uitgesproken, vraag bij ons ook behandelen.  
Volgens Piet Kleij is WABO rampzalig voor vergunningvrije aanvragen. Anja van Zalinge waarschuwt dat 
terreinen die geen AMK status hebben gevaar lopen. Het kan alleen voorkomen worden als je er 
gemeentelijke monumenten van maakt. FS wijst er op dat je aanvraag niet langs ziet komen en dat je er dus 
niets van weet. Hoe kan dit in de regelgeving opgelost gaan worden? Vooralsnog is het juridisch ingewikkeld. 
Cursus WABO loont wel de moeite. 
 
11. Rijksmonumenten in bestemmingsplan (toegevoegd agendapunt) 
Volgens Gert Kortekaas mogen rijksmonumenten niet in bestemmingsplannen worden opgenomen. Er wordt 
op gewezen dat bij de ontvankelijksheidsverklaring het toevoegen van het rapport niet verplicht is. Peter Schut 
merkt op dat de Monumentenwet (art. 42) veranderdt gaat worden n.a.v. WABO. Nu zijn er geen excessieve 
kosten mogelijk. Per 1 april wordt het aangepast en blijft de regeling met terugwerkende kracht bestaan. Gert 
wijst er op dat volgens de Miljoenennota het bedrag voor de excessieve kosten regeling nog maar driekwart 
miljoen blijft, dat is veel te weinig.  
 
12. Archeologievriendelijk Bouwen 
Tim de Ridder en Maarten Groenendijk hebben presentatie bij CCvD gehouden. De bouwwereld is blij met dit 
soort onderzoeken. De CCvD willen het mogelijk in een leidraad duwen. Corien Bakker vindt wel dat we dan 
genoeg bemoeienis moeten houden. Positief punt is dat RCE facilitair zou kunnen bijdragen. Over het 
onderzoeksverslag van Henk Karst is Maarten nog niet tevreden, hij houdt ons op de hoogte.  
 
13. Diverse contacten 
RCE: In hoofdlijnen gaf Cees van het Veen aan dat RCE het moeilijk vindt om een nieuwe positie te 
verwerven. Corien Bakker heeft voorgesteld om ook eens overleg te hebben met RCE/Provincies/CGA. 
EI: Er was uitnodiging voor klankbordoverleg, maar nogal laat, Corien Bakker heeft gevraagd om dit vroeger 
kenbaar te maken. Ook de EI heeft te maken met bezuinigingen. Rapport inventarisatie op website? 
NWO: Bij de laatste rond Odyssee zijn veel aanvragen van gemeenten gehonoreerd. Evert van Ginkel maakt 
een folder voor Odyssee. 
EN: Erfgoed Nederland heeft zichzelf geevalueerd, er is een verslag over geschreven door een journalist, 
Actie: Corien Bakker zal verslag rondsturen. Arnold Carmiggelt meent dat het nog steeds een gemis is dat het 
voormalig platform van de SNA ontbreekt, het zijn splintergroeperingen en daardoor wordt je gezamenlijk 
belang onvoldoende behartigd. In deze tijd van bezuinigingen is dat wel belangrijk. 
NVvA: We hebben niets meer vernomen over de huidige SvZ. 
Overige instanties: geen nieuws 
 
14. Rondvraag 

• Hester van de Ende meldt dat ze een nieuwe beleidskaart in Woerden hebben voltooid. Het LTO levert 
steeds dezelfde bezwaarpunten in. Uitspraken van de Raad van State laten zien dat het meestal  
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ongegrond is. Archeologische motivatie voor verwachtingswaarden goed op papier zetten luidt het 
advies. 

• Astrid Schoonhoven: Het is niet zo duidelijk dat bij toevalsvondsten gemeenten gebeld moeten worden, 
kleinere gemeenten bellen ook wel naar Provincie, 

• Gert Kortekaas meldt dat ISV3 in 2013 er uit gaat. Hij stuurt mail daarover rond. 
• Maarten Groenendijk laat weten dat hij een Mesolitische Vindplaats gaat opgraven. Er wordt 

gediscusseerd over de mogelijke opgravingstechnieken. Het onderwerp sluit ook aan op de RCE-
spreker van volgend overleg:  

• Corien Bakker wil graag stoppen met haar deelname in SIKB-bestuur, ze vraagt de leden er over na te 
denken wie de nieuwe vertegenwoordiger kan worden. 

• Regio-archeoloog Flevoland schuift volgend overleg aan. 
• Francien Snieder is gevraagd als redacteur van Vitruvius. Haar bedenkingen vanwege het gerucht dat 

Vitruvius geld vraagt voor artikelen blijkt niet zo te zijn; alleen in geval van advertorials, is haar 
verzekerd door de uitgever. Ze vraagt of er voldoende interesse is vanuit de conventsleden om 
artikelen te leveren: er melden zich al enkelen aan. 

 
Middagprogramma: 
Peter Stassen geeft presentatie over Onderwaterarcheologie. 
Hij laat zien dat de fasen in het proces van Onderwaterarcheologie veelal overeenkomen met ‘Droge 
Archeologie’. De algemene kaders worden gevormd door: Convenant KWS/RCE, KNA Waterbodems en 
Monumentenwet. Ook hierbij geldt het principe ‘de verstoorder betaalt’. De eisen van een vooronderzoek 
liggen doorgaans hoger. Het inventariserend onderzoek wordt gedaan met Rijkswaterstaat die alle faciliteiten 
biedt. In de uitvoeringsbegeleiding komt pas de archeologische waarnemer aan bod.  
Er zijn een aantal aandachtspunten in het beleid waar nog aan gewerkt moet worden: 

• Achterstand in ontwikkeling natte AMZ-cyclus 
• Onbekendheid met onderwaterarcheologie 
• Tekort aan specialisten 
• Startende markt/bedrijven/consultants 

 
Gedeelde zorg van het CGA is dat je bij NISA alleen vondsten kan deponeren van nationaal belang. Francien 
Snieder kaart aan dat het voor NISA wel makkelijk is om te zeggen dat een vondst niet van nationaal belang 
is. Peter Stassen beveelt aan de normale procedure te volgen bij het provinciaal depot en daarnaast creatieve 
oplossingen bedenken, zoals regionale musea, verenigingen of een onderwaterdepot in zeehaven. Hij 
adviseert ‘natte archeologie’ op te nemen in beleidsnota. De SIKB handreiking waterschappen is belangrijk, 
want deze bevat kerngetallen. Bij het vooronderzoek is het moeilijk om kosten in te schatten. Peter Stassen is 
altijd bereid om telefonisch advies te geven. 
 
Datum volgende vergadering: Donderdag 10 februari 2011, Regentenzaal, Utrecht 
 
Agendapunt 16. Nieuwe richtlijnen deponering deselectie verschoven naar volgende ALV.     
  


