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1a. Opening & Mededelingen 
CB opent de vergadering. Vorige keer ging afscheidsetentje met Suzanne van der A niet door, 
moet een andere keer worden afgesproken, want vandaag hebben we een kortere ALV. 
1b. Notulen van 08-10-2008 
Het ALV-verslag van 8 oktober 2008 is zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
2. Nieuwe leden/ toegankelijkheid lidmaatschap 
N.a.v. van een vraag van Vestigia wil het DB de lidmaatschapsvoorwaarden bespreken. 
Vestigia claimt ook de mogelijkheid om lid te worden van Convent, omdat ze menen dat er 
samenwerkingsverbanden lid zijn die commerciële belangen hebben. Graag wil DB reacties 
van de leden op dit standpunt.  
Volgens TR kun je wel van een bedrijf afkomstig zijn (gedetacheerd), zolang je maar een 
gemeentelijke overheid vertegenwoordigt. RB licht de constructie toe van regio Eindhoven 
(SRE), dit bestaat uit een regionaal historisch centrum, afdeling bestuur en een milieudienst, 
waar archeologie onder valt. Ze worden op projectbasis betaald en mogen alleen voor 
gemeenten werken, niet voor particulieren. MJ voegt toe dat zij advies geven aan B&W. 
Gemeenten betalen een niet-commercieel uurtarief. Wat EK betreft gaat het niet om een strikte 
scheiding tussen bedrijf en gemeente, maar om welke rol je speelt in het gehele proces, is er 
sprake van ‘last en ruggespraak’ met gemeentelijke overheid. MP heeft in het bestuur er op 
gewezen dat er bij de regioverbanden veel varianten zijn in organisatie.  
Uiteindelijk zijn de leden er over eens dat je het uitgangspunt moet aanhouden dat alleen 
gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten lid kunnen worden, dus geen 
individuele personen of bedrijven. 
 



3. Financieel overzicht 2006-2007-2008 & begroting 2009 
De begroting wordt doorgenomen. De kascommissie zal de begroting op de volgende ALV 
moeten goedkeuren. LV zoekt uit wie in de laatste kascommissie heeft plaatsgenomen. 
CB deelt mee dat de secretariaatsuren worden gewijzigd van 16 naar 12 uur, na einde 
zwangerschapsverlof van LV. In overleg met LV is dit besloten, omdat er minder werkzaam-
heden zijn en uitbreiding kan zonodig weer geregeld worden als de werkzaamheden toenemen. 
 
4. Afronding voorbeeldbeleidsplan/ handreiking 
CB heeft veel contact gezocht met VNG, maar weinig respons gekregen. Inmiddels is 
duidelijk dat de handreiking nog niet helemaal klaar is. Voorbeeldbeleidsplan wordt 
gezamenlijk met de handreiking gepresenteerd. Ook aan het Voorbeeldbeleidsplan wordt de 
laatste hand gelegd. De laatste versies zijn per mail aan de leden rondgestuurd.  Het 
voorbeeldbeleidsplan staat inmiddels op de VNG-site.  
Besluit: Het lijkt de leden een goed idee om beleidsplannen en verordeningen op het besloten 
deel van de site te plaatsen, ieder lid kan documenten aanleveren bij LV, zodat het geplaatst 
kan worden. 
 
5. CGA enquête  
NA concludeert a.d.h.v. de laatste enquête over 2006, dat er een grote groei is in gemeentelijke 
archeologie, gezien het geld dat er mee gemoeid maar ook gezien de opkomst van meer 
regioverbanden. Het was de bedoeling om hier een artikel over te schrijven. CB lijkt dat nog 
steeds een goed plan, maar dan eerst nog een ronde te doen, om met samen met actuelere 
gegevens een overzicht te maken. CB en NA zullen het artikel schrijven.  
Besluit: de CGA-enquête zal spoedig weer rondgestuurd worden met het verzoek het snel aan 
te leveren. 
 
6. RACM-overleg: opgravingsvergunning leden & brandweertaak 
Er is bij het laatste overleg lang gesproken over de RACM-brief waarin de termijn van 
indienen vergunningsaanvraag was vervroegd. CB haalt het besluit aan van vorige ALV om 
een brief te schrijven. Zij heeft Gerda de Bruijn echter snel daarna gesproken, die aan gaf dat 
het niet een probleem zou zijn als de geschatte 10 gemeenten het pas later kunnen aanleveren. 
De RACM kan toch niet alles meteen verwerken. NA (Eindhoven) en FS (Amersfoort) hebben 
inmiddels een vergunning gekregen. Een klein aantal gemeenten hebben een aanvraag 
ingediend, anderen zijn er mee bezig. CB vraagt of er nu problemen opdoemen. Momenteel 
zijn er geen dringende zaken. Er zijn conventsleden die vragen bij de RACM hebben 
neergelegd, als er bepaalde punten niet in orde zijn, wat er dan gebeurt? Mogelijk krijgen ze 
dan wel een voorlopige vergunning met de opdracht de laatste zaken op orde te brengen. CB 
wijst er op dat zij één personeelslid heeft dat archeologie als bijvak heeft gedaan en dat is wel 
door de RACM geaccepteerd. 
Ook is bij het laatste overleg de brandweertaak uitgebreid aan de orde geweest. Leonard de 
Wit kon zich volgens CB wel goed verplaatsen in het probleem. Hij denkt dat de oplossing ligt 
in scheppen van een vergunning met beperkingen. Het lijkt hem verstandig als het CGA 
daarvoor zelf een normering vaststelt en dit voorstelt aan de SIKB.  



Besluit: MW, EK en GS zullen een stuk schrijven en rondsturen aan de leden. 
 
7. SvZ werkgroep ‘Archeologievriendelijk bouwen’ 
Tim de Ridder heeft zich met Peter Deunhouwer gebogen over bruikbare literatuur die 
geschreven is over dit onderwerp en de richtlijnen die je op zou kunnen stellen. 
Als je echter de diepte ingaat blijkt dat er veel bij het onderwerp komt kijken. Tim heeft ook 
met Ipie Roorda van de RACM gesproken. Zij geeft aan dat er de RACM een principieel 
standpunt heeft: bij beschermde Monumenten/AMK geen heipalen en ze zijn daar niet flexibel 
in. De RACM heeft meer aan ons onderzoek dan dat wij een bijdrage van hun kunnen 
verwachten. CB wijst er op dat er nu een bedrag bij de CGA is begroot om een bijdrage te 
leveren aan de presentatie van het onderzoek. EK adviseert het onderzoek te betrekken bij het 
Europese project waar hij aan werkt, waarin de Hoge Woerd en Domplein zijn meegenomen, 
volgens hem valt er binnen Europese context beter onderzoek te doen. Er zijn volgens FS ook 
studenten die er interesse voor zullen hebben. TR adviseert tenslotte om een offerte-opdracht 
te geven voor het onderzoek. CB snapt dat de leden zelf ook onvoldoende tijd voor hebben om 
dit onderzoek, waar veel verschillende aspecten aan kleven, uit te voeren.  
Besluit: TR zal de contouren voor de opdracht op papier zetten en bespreken met verschillende 
partijen (RAAP/Henk Kars/Iepie Roorda). 
 
8a. SvZ NVvA en het beroepsregister (Peter Deunhouwer) 
Wegens afwezigheid van Peter Deunhouwer wordt dit agendapunt niet uitgebreid besproken. 
NA deelt mee dat er door de CCvD 27 soorten archeologen zijn vastgesteld.  De VOIA is in 
gesprek met de NVvA en RACM over het beroepsregister, ze hebben weinig verrouwen in het 
verloop van het beroepsregister. 
8b. overige externe contacten  
• VNG: CB blijft contact houden over de uitgave Voorbeeldbeleidsplan op CD-ROM, 

samen met handreiking VNG. 
• Erfgoed Nederland: niets te melden 
• Erfgoedinspectie: er is geen structureel overleg meer 
• SIKB: CB meldt dat bij de SIKB de KNA-subsidie drastisch wordt teruggeschroefd. 
• RACM: krijgt een nieuwe naam: Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
• NWO: CB meldt dat er 15 aanvragen zijn ingediend voor onderzoek (inclusief gemeenten)  
• Archisraad: MG geeft door dat een personeelslid van zijn afdeling lid is van de 

gebruikersgroep van Archis, maar dat er weinig beweging in zit. MW vraagt om het 
doorsturen van de probleempunten naar de Archisraad. CB meldt dat Victor Kersing van 
de RACM bij de gemeente Den Haag het inlogprobleem heeft opgelost. Zij oppert om 
Archis op de agenda te zetten voor een middagprogramma.  

 
9. 2e Kamerbehandeling archeologie 
CB is naar het overleg geweest evenals AC. Op verzoek van SP is het rapport ‘Werk in 
Uitvoering, deel 2’ aangekaart. Volgens van Leeuwen is het rapport heel negatief, CB is het 
daar niet zo mee eens. De wetenschappelijke kwaliteit zou achterblijven. Andere aanwezigen 
waren ook niet zo negatief gestemd. Plasterk was duidelijk niet op de hoogte van de details. 



AC voegt toe dat de lokale overheden scherper toezicht dienen te houden en dat decentralisatie 
belangrijk is. MG vraagt of het nu om de vorm of inhoud gaat van de wetenschappelijke 
kwaliteit. AC concludeert dat er voldoende kennis is maar dat de verordeningen strakker 
geregeld moeten worden, de lokale overheid moeten opgravingen beter controleren. EK sluit 
aan dat dit eigenlijk moet terugkomen bij de evaluatie van Malta (2011). Welke middelen zijn 
nodig om Malta te kunnen voortzetten? Diverse leden signaleren dat er nog veel gemeenten 
zijn die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Ca vraagt welke rol VNG en CGA spelen bij de 
kleinere gemeenten, ook al is het de taak van de provincies toezicht te houden. Op de volgende 
ALV zal agendapunt evaluatie gemeenten en Malta worden toegevoegd. 
 
10. CGA 30-jarig jubileum 
Het bestuur vraagt of we het volgend jubileum weer willen vieren met activiteiten. De vraag 
rijst wat nu het precieze jaar is dat er weer een jubileum is, 30 jaar of 35 jaar. LV zal het 
nalopen. Het idee van DB is weer een tentoonstelling of een boek uit te geven. NA zal ook 
RMO weer polsen.  
 
11. Verzoek financiële ondersteuning ‘Medieval and Modern Matters’ 
Frans Theuws heeft om een financiële bijdrage gevraagd voor een nieuw op te zetten 
tijdschrift. Er is eerder verzoek gedaan door het Archeologie Magazine.  
Besluit: De leden vinden dat je 1 lijn moet trekken, het CGA geeft geen financiële 
ondersteuning.  
 
12. Datum volgende vergadering 
Volgende ALV op donderdag 2 juli 2009 in Regentenzaal Utrecht.   
 
13. Rondvraag 
• RG heeft is dermate ontevreden over een bedrijf dat hij bij RACM/EI een klacht indient.  
• TR doet een oproep voor artikelen in Westerheem 
• JH wijst de leden op een fonds van provincie van Gelderland. Er is geld beschikbaar 

gekomen voor onderzoek. Gemeenten kunnen projectvoorstellen indienen. 
• MK vraagt of er nog een Infopunt is voor gemeenten. CB licht toe dat het Infopunt van het 

CGA weinig respons meer kreeg en toen is overgedaan naar de SNA, die er mee gestopt is. 
Inmiddels heeft ook ADC-Heritage de optie bekeken van opnieuw een Infopunt te starten 
i.s.m. VNG, maar dat is moeizaam. Het CGA heeft aangegeven niet mee te werken aan een 
commercieel Infopunt. CP wijst er op dat deze rol ligt bij de provinciale steunpunten, zij 
zijn ook verenigd in een landelijk steunpunt. 

• CB is op een nieuwe website gewezen die offertes vergelijkt: www.archeomarkt.nl. 
Daarnaast heeft ze vernomen dat er een Romeins scheepswrak in Madurodam wordt 
geplaatst, zij heeft dit al eerder willen doen met Romeinse mijlpalen. EK is inderdaad 
benaderd door een bedrijf voor een bijdrage, het bedrijf had het plan al zonder overleg met 
EK in gang gezet. CB heeft een verzoek van Archeologie Magazine gekregen aan het 
CGA om artikelen te leveren in de vorm van een vaste rubriek, het gaat om 
publieksvriendelijke berichten over gemeentelijke archeologie.  


