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Notulen CGA-ALV, donderdag 9 juni 2011, Collegezaal s’-Hertogenbosch 

 
 
Aanwezig: 
Francien Snieder, Maarten Groenendijk, Nico Arts, Mieke Smit, Guido van den Eynde, Leonie van de 
Wetering-Korthorst, Stefan Molenaar (Den Bosch), Frank Stevens (Delft), Gert Kortekaas, Michiel Bartels, 
Marc Kocken, Huib Jan van Oort, Ronald van Genabeek, Lidewij de Leeuw, Peter de Boer, Claar Rodenburg, 
Erik Peters, Linda Vega (notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Corien Bakker, Milo Verhamme, Mariëlle Kenemans, Maarten Dolmans, Michel Groothedde, Peter Bitter, 
Alexander Jager, Peter Schut, Boudewijn Voormolen, Annette Bakker, Carla Soonius, Ilona van der Weide,  
Anja van Zalinge, Charlotte Peen, Maarten Wispelwey, Jacqueline Hoevenberg, Hans Koot, Bernard Meijlink, 
Piet Kley, Marion Aarts, Ilse Schuuring, Lauren Bruning, Johan Hendriks, Charlotte Peen, Tim de Ridder 
 
 
 
1. Opening & Mededelingen, SvZ Financiën 

• Francien Snieder zit de vergadering voor in plaats van Corien Bakker, die is naar de evaluatie 
van de Wamz.  

• Ronald van Genabeek deelt publicaties uit: ‘Penningen en Groten’, andere leden ontvangen 
het boek per post. 
  

2.   Notulen CGA-ALV 10-02-2011 
Marc Kocken zou een Kennisagenda rondsturen volgens de voorgaande notulen, maar Vestigia die 
dit opstelt, heeft niet de gewenste kwaliteit geleverd, vandaar dat het nog niet gereed is. Marc is 
ondertussen ook aan de onderbouwing van ondergrenzen aan het werken, zodra hij iets kan 
rondsturen zal hij dat doen. 
Francien vraagt of er nog iets gebeurd is met de werkgroep Steentijd. De betrokkenen, waaronder 
Erik Peter en Peter de Boer geven aan dat inmiddels de eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden 
met de RCE, ze houden ons op de hoogte. Notulen vastgesteld zonder wijzigingen. 
 
3. Jaarverslagen, jaarrekening en begroting 
De jaarrekening 2010 gaat voor controle naar kascommissie (Ronald van Genabeek en Michel 
Groothedde), de jaarverslagen 2009 en 2010 zijn goedgekeurd, alle jaarverslagen zijn verder in te 
zien op de website. Francien licht toe dat we geen verplichting meer hebben voor jaarverslagen of 
jaarrekening, maar dat we zo wel overzicht houden (mede voor ons archief). Nico licht toe dat de 
gelden uit de reserves gebruikt worden volgens de subsidie-afspraak van 2005. OCW heeft eind 
2011, volledige goedkeuring gegeven dat we de uitgekeerde subsidie mogen behouden, omdat we  
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aangetoond hebben dat we het geld gebruiken volgens de afspraken (zoals een bijdrage aan het 
hoogleraarschap Stadsarcheologie). Verder hebben we geen subsidie meer, want dat kost veel 
investering om het te verkrijgen en te behouden, we doen draaien nu alleen met de contributie van 
de leden. Bekostiging van het secretariaat loopt is overgegaan naar Vriens Archeo Flex. 
 
4. Evaluatie Wamz & 5. Motie CDA 
De voorzitter, Corien Bakker, heeft getracht zo goed mogelijk de reacties te bundelen die de leden 
hebben ingebracht. Nico Arts wijst op de lijvige rapporten en de korte termijn om te reageren, 
zodoende hebben slechts een deel van de leden gereageerd. Marc Kocken meent dat in ieder geval 
de belangrijkste conclusies er in staan. Lidewij de Leeuw en andere leden proeven in de rapporten 
de invloed van bedrijven, volgens Marc hebben we daar adequaat op gereageerd. Francien ziet ook 
een tendens van decentralisatie. Ronald van Genabeek vindt dat OCW verder niet komt met hele 
concrete oplossingen of een geheel nieuwe richting. Volgens Francien is het wellicht verstandig om 
behoedzaam te opereren, want de motie heeft dan minder kans. De motie lijkt ingegeven te zijn door 
LTO. Francien heeft vernomen van Corien dat we de leden een seintje geven als het moment daar is 
om meer positieve publiciteit te genereren voor de archeologie. Jan Jaap de Haan zegt dat hij denkt 
dat het niet zo’n vaart zal lopen. Stefan Molenaar waarschuwt dat er wel steeds meer druk komt te 
staan op de vrijstellingsgrenzen, moeten we wel aandacht aan besteden. Van de aanwezig leden 
volgen er een aantal reacties: 
 
-  We moeten bestemmingsplannen goed onderbouwen 
-  Het is moeilijk landelijk te vatten, want het blijft iets regionaals (grote gemene deler?) 
-  Grote vrijstellingsgrenzen gaan zichzelf corrigeren door toevalsvondsten 
-  Hoe moeten wij iets aansturen terwijl we te maken hebben met een politieke keuze 
-  Gemeentelijke onderzoeksagenda speelt mee, met waardenkaart onderbouw je keuzes 
-  Aan het begrip middelhoge verwachting wordt niet altijd dezelfde betekenis toegekend 
-  Uit archis is niet alle info te halen, het is incompleet en vervuild 
-  Voorstel dit onderwerp een keer als discussie-onderwerp op de agenda te zetten 
 
6. Toekomst organisatie Reuvensdagen 
Erfgoed Nederland stoot Reuvensdagen af, VOIA en CGA denken aan een samenwerking om het 
voort te zetten. Het is ook geopperd aan Stichting Archeologie en Publiek of zij het voort willen 
zetten, maar zij willen het niet. Mieke Smit wijst op grote variabele kostenpost, de congreshal, het 
aantal deelnemers dekken net de kosten. De gemeente is verantwoordelijk om eventueel gat te 
dekken. Volgens Francien liggen de kosten tussen 80.000 en 100.000. Michiel Bartels zegt dat je er 
voor moet waken om te betalen een SAP en dat je er dan vervolgens geen grip hebt. Mieke vraagt 
zich af of niet de VOIA alleen het kan gaan doen, maar de VOIA heeft aangegeven dat ze het juist 
niet alleen een bedrijvending willen maken. Andere opties zijn NWO, provincies? Mieke Smit biedt 
haar hulp aan bij het kijken naar mogelijkheden. Het is niet duidelijk wie op dit moment de organisatie 
doet van de RVD.  



 

 
 
Bureau: 
Postbus 51331 
1007 EH Amsterdam 
Tel./fax 020-427 67 12 
info@gemeente-archeologen.nl 
www.gemeente-archeologen.nl 

 
 
Dagelijks Bestuur: 
Mw. drs. C.B. Bakker, voorzitter 
Dhr. drs. N. Arts,  penningmeester  
Mw. drs. F.M.E. Snieder, secretaris  
Dhr. drs. M. Wispelwey, lid 
Mw. drs. M. Parlevliet, lid 
 

 
 
7. Situatie hoogleraar Amsterdam 
Corien Bakker en Nico Arts willen een bezoek brengen aan de decaan en dan kijken wat voor soort 
brief gestuurd kan worden voor de zomer. Verschillende leden hebben wel twijfel of er te vroeg 
sprake is van paniek, hoogleraarschap blijft nog 7 jaar bestaan. Een en ander lijkt te maken te 
hebben met een fusie tussen VU en UVA op een aantal gebieden en daar is dit plan het resultaat 
van. 
 
8. Consequenties gemeentelijke bezuinigingen 
 
We doen een rondje wat de bezuinigingen betekenen voor de aanwezige leden: 
 
Marc Kocken: geen bezuiniging op eigen baan, wel is er een kerntakendiscussie, misschien 
teruggang in fte, uitbreiding gaat niet gebeuren.  
Maarten Groenendijk: een bureau heeft gekeken of je archeologie kunt schrappen, maar het is 
wettelijke taak, nieuwe benchmark volgt, er wordt vanuit gegaan dat grote projecten stoppen. 
 
Leonie de Wetering-Korthorst: er komen 3% bezuinigingen, de fte omvang blijft hetzelfde 
 
Claar Rodenburg: Nico Dijk is weg, daarvoor komt niemand in de plaats. Subsidie monumenten is 
geschrapt, het is spannend omdat we onder de regio vallen. 
 
Michiel Bartels: we krijgen af en toe een beetje geld er bij, we maken een inhaalslag, je kunt wel 
inhuren, maar dat is kennis weggooien. 
 
Peter de Boer: er kan een teruggang in de losse uren optreden, 120 monumenten worden niet 
aangewezen in Wijk bij Duurstede, conservator museum moet weg, worden vrijwilligers. Gemeente 
alleen wettelijke taken geen publiekstaken. 
 
Lidewij de leeuw: naast wettelijke taak zelfstandige invulling, moet het goed beargumenteren, door 
creatief schuiven moeten er nog geen mensen weg. 
 
Ronald van Genabeek: er is sprake van kaasschaafmethode, zowel op budget als personeel, op alle 
afdelingen 
 
Francien Snieder: moest wel bezuinigen, maar opeens heeft andere afdeling bezuiniging 
overgenomen, dus het viel uiteindelijk mee. 
 
Nico Arts: het gaat heel goed, het blijft hetzelfde, we hebben 6,5 fte formatie. 
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Mieke Smit: de geruchten waren erger dan wat er werkelijk aan de hand is, een deel van de fte was 
al wegbezuinigd, het leek alsof we 8 ton verlies hadden gedraaid, maar het was 2 ton. Een aantal 
mensen in de vaste formatie gaat nu op de projecten werken. 
 
Frank Stevens: Delft moet 18 miljoen bezuinigen. Plan blijft iedereen bij archeologie ontslaan, 
behalve een beleidsmedewerker. Het gaat dus niet goed. 
 
Erik Peters: er is nu een kerntakendiscussie gaande, over een halfjaar is meer bekend. Inschatting is 
dat van 12 fte er tussen de 5 en 12 overblijft. 
 
Guido van den Eynde: Tilburg moet 80 miljoen bezuinigen. Door lobby zit archeologie aan de 
gunstige kant, we zitten goed in de projecten, uitbreiding zal niet komen. 
 
Gert Kortekaas: Groningen zou van 8 naar mogelijk 3 fte gaan. Een aantal vaste inkomensposten 
gaan vervallen, toekomst is nog onduidelijk. 
 
9. Diverse contacten 
EN zelf zal helemaal wegbezuinigd worden. Dan is er geen koepel meer en dat wordt door sommige 
leden wel als gemis ervaren. 
RCE: Francien geeft aan dat we al lang geen overleg gehad, moeten we weer inplannen. NISA wordt 
ook wegbezuinigd. Gaan de voorwerpen dan naar de provinciale depots? Opmerking van RCE over 
NOA m.b.t. de dag over stadsarcheologie: weinig CGA-sprekers, maar er blijken wel drie leden van 
CGA lezingen te geven. Vraag van RCE is of er nog meer gegadigden zijn? Peter de Boer deelt mee 
dat RCE een GIS-applicatie maakt, een soort uitgeklede ARCHIS voor een breed publiek. 
SIKB: Maarten Groenendijk meldt dat de EVC-regeling is teruggegeven aan OCW door SIKB, na felle 
discussie. Er zijn nog enkele mensen die na universitaire scholing nog niet het vereiste niveau 
hebben behaald.  
Over het herhaalde verzoek om ook van de CGA een bijdrage te verkrijgen, begrijpt Maarten 
Groenendijk nu wel wat beter waar het om gaat, in de civiele wereld is het normaal om een om als 
beroepsgroep op te draaien voor een beroepscode en richtlijn, zoals de KNA. Maarten vindt het 
echter logischer als alle gemeenten bijdragen, via de VNG bijvoorbeeld. Gert Kortekaas wijst op het 
gegeven dat we een vrijwilligersorganisatie zijn, het lijkt op gedwongen winkelnering. Maarten geeft 
aan dat NWO en VOIA een bijdrage hebben toegezegd en dat SIKB er bij ons op terugkomt. Op 
SIKB-congres zullen ook CGA-leden spreken.  
EI is nu EGI: Ze hebben uitgebreid in Delft controles uitgevoerd. 
VNG: contact tussen Corien Bakker en Gerard Koster loopt goed.  
NvVA: er is een wisseling van bestuur gaande. 
NWO: Michiel Bartels deelt mee dat 4 promovendi zich bezig gaan houden met sites in West-
Friesland. 
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AWN: er is een nieuw lespakket uitgegeven over archeologie voor het basisonderwijs. AWN zoekt 
spreker voor jubileumcongres in RMO op 24 september, die juist niet zo positief tegenover 
vrijwilligers staat.  
 
10 Jubileumtentoonstelling 
Nico Arts heeft binnen een werkgroep een leuk plan voor het onderwerp van een 
jubileumtentoonstelling over de dode mensen van Nederland, zoals bijvoorbeeld de slachtoffers van 
Batavia. Lidewij de Leeuw wijst er op dat niet in alle gemeenten prijs wordt gesteld op het exposeren 
van skeletten. Zij wil weten wat haar achterban vindt. Mieke Smit stelt voor dat Nico een meer 
concreet plan op tafel legt. 
 
Actie Linda: 

• Rondmailen verzoek voor plannen, nota’s kaarten etc. wat maar interessant is op 
beleidsgebied om voor anderen op de website te plaatsen. 

• Uitzoeken in welk jubileumjaar zitten we nu precies? 
 
Rondvraag: 

• Maarten Groenendijk: richtlijnen voor archeologievriendelijk bouwen worden bij hem 
opgenomen in het beleid, vraagt te reageren op artikel in Vitrivius 

• Mieke Smit: vraag over excessieve kostenfonds zet ze op de site 
• Lidewij de Leeuw: vraag over anti opknipbeleid zet ze op de site 
• Michiel Bartels: wil graag praten over de uit de hand lopende ARBO-kosten bij een opgraving, 

agendapunt voor volgende ALV. 
 
Datum volgende ALV: 
 
Donderdag 3 november 2011, in Regentenzaal te Utrecht 
 
Roos van Oosten, kennismaking: 
 
Roos van Oosten gaat per 1 augustus aan de slag als leraar voor stadsarcheologie aan de RUL. Ze 
vertelt over haar scriptie en haar promotie-onderzoek over beerputten. Ze heeft het druk met de 8 
publicaties die nu lopen en bereid zich voor op haar toekomstige werkzaamheden.  
Ze gaat 2 college-reeksen geven: ‘current issues in urban archaeology’ en ‘researchteams in 
historical archaology’. De inhoud van de afstudeerrichting Noordwest Europa zal verder grotendeels 
hetzelfde blijven. Roos vraagt of ze nog bij gemeenten aan kan kloppen voor het aanleggen van een 
tweede studiecollectie.  
Francien Snieder gaat uit van een vruchtbare samenwerking. 
 
 


