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Conceptnotulen CGA-ALV, donderdag 3 november 2011, Regentenzaal Utrecht  
 
Aanwezig: 
Corien Bakker, Francien Snieder, Maarten Groenendijk, Maarten Wispelwey, Nico Arts en 
gasttoehoorder Masae Kato, Masja Parlevliet, Leonie van de Wetering-Korthorst, Peter Bitter, Carla 
Soonius, Arnold Carmiggelt, Tim de Ridder, Anja van Zalinge, Marc Kocken, Michel Groothedde, 
Peter de Boer, Milo Verhamme, Martijn Defilet, Frank Stevens, Hans Koot, Peter Schut, invaller voor 
Charlotte Peen, Linda Vega (notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Ronald van Genabeek, Guido van den Eynde, Ilona van der Weide, Chrystel Brandenburgh, Bernard 
Meijlink, Jan Molema, Gilbert Soeters, Gert Kortekaas, Jacqueline Hoevenberg, Mieke Smit, Paul 
Franzen, Ria Berkvens 
 
1. Opening & Mededelingen  
Wegens problemen met treinverkeer zijn veel leden wat later. Corien Bakker zit de vergadering 
voor. 

 
2. Notulen CGA-ALV 09-06-11 
Tim Ridder heeft zijn afwezigheid gemeld, toevoegen. 
Ronald van Genabeek is van s’ Hertogenbosch en niet Den Bosch 
‘In kader van Odyssee’ moet verwijderd. 
 
3. Lidmaatschap steunpunt Noord-Holland 
Het DB twijfelde of een eventueel lidmaatschap van provinciaal steunpunt van Noord-Holland wel 
binnen de regels valt, vandaar dat zij het voorleggen aan de leden en in bijzonder leden uit Noord-
Holland. De discussie speelt zich af wat nu als harde criteria gelden. Volgens Carla Soonius krijgen 
ze subsidie en leggen ze geen verantwoording af (dat is wel een belangrijk criterium voor CGA), voor 
het overige hanteren ze commerciele tarieven. Er moet meer informatie komen over de structuur van 
dit samenwerkingsverband, Masja Parlevliet gaat daar over bellen, het steunpunt valt vooralsnog niet 
binnen ons lidmaatschapscriterium. De uitkomst van discussie is dat steunpunt Noord-Holland nu niet 
kan deelnemen. 
Tim de Ridder wijst er op dat SCEZ wel is geaccepteerd, ook een steunpunt dat ter discussie zou 
kunnen staan. Horen steunpunten eigenlijk bij CCA, vragen sommige leden zich af.  
Maarten Wispelwey meent dat de hoogte van de contributie van afzonderlijke leden binnen de regio’s 
wel laag is in relatie tot het bedrag dat gemeenten betalen. Leden van de regio’s zouden apart 
berekend kunnen worden. De gezamelijke factuur kan wel in stand worden gehouden. Linda Vega 
merkt op dat een aantal leden van de regio’s, bij aanvang van lidmaatschap, het huidige bedrag al 
behoorlijk hoog vonden. 
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Vanuit deze discussie komt ook de visie en missie van CGA aan de orde. Arnold Carmiggelt geeft 
aan dat de lidmaatschapsvoorwaarden ook te maken hebben met de visie voor wie het CGA nu 
bedoeld is en wat je missie is. De leden besluiten dat een visiediscussie wenselijk is, om weer eens 
wat zaken op een rijtje te zetten. Arnold Carmiggelt, Carla Soonius en Masja Parlevliet gaan het 
voorbereiden voor de ALV in juni. Corien Bakker vraagt of er bij deze bijeenkomst ook gedacht kan 
worden aan een opvolger voor haar voorzitterschap van CGA. Corien vraagt Linda om na te lopen, 
sinds wanneer zij voorzitter is. 
 
 4.  CGA Jubileum (idee tentoonstelling) 
Het idee dat Nico Arts heeft rondgestuurd wordt globaal goed ontvangen. Er zijn een aantal leden die 
aangeven niet zoveel te hebben met de grote nadruk op DNA-onderzoek, aangezien dat niet binnen 
hun onderzoeksgebied valt, ze zien het liever als één van de subthema’s in plaats van het 
hoofdthema. Corien Bakker vat samen dat het onderwerp goedgekeurd is mits de thema’s voldoende 
uitgebreid zijn dat alle leden daar vondsten en verhalen aan kunnen koppelen. Aan de verdere 
uitwerking willen Michel Groothedde, Peter Bitter, Hans Koot en Anja van Zalingen wel meewerken. 
  
 5.   CGA Begroting 
De kascommisie is nu niet compleet, Nico Arts zal het per mail regelen, zodat de goedkeuring van 
begroting in orde komt voor de volgende ALV.  
 
 6   Reuvensdagen en Toekomst organisatie Reuvensdagen  
Anja van Zalingen vertelt dat de organisatie van de Reuvensdagen niet zonder slag of stoot 
verloopt. Het is een rommelige voorbereiding, maar ze denkt dat het wel een inhoudelijk 
interessant congres wordt. 
 
 7.   RCE:  

Handhavingsstuk 
Het stuk is binnen DB gelezen en nog niet naar leden verspreid, Linda zal dat rondmailen. 
Corien Bakker geeft de essentie weer. Het gaat om de sancties (boete) die zijn opgesteld bij het 
niet op tijd inleveren van rapportages. De vraag rijst of er een groot probleem is, worden er 
onvoldoende rapporten op tijd ingeleverd. Meerdere leden vrezen wel voor kwaliteitsverlies, door 
tijdsdruk, dat met name de bedrijven mindere rapporten af gaan leveren. Arnold Carmiggelt brengt 
in herinnering dat we de regel aanvaard hebben en dat we dan ook de sancties moeten 
accepteren. De leden vinden dat RCE dan ook extra hun best moeten doe om ARCHIS goed op 
orde te krijgen, want het overzicht aan ingeleverde rapporten klopt regelmatig niet. 

Evaluatie Monumentenwet 
28 oktober is defintieve evaluatie naar de 2e Kamer gestuurd deelt Corien Bakker mee. In het 
verslag van de Raad van Cultuur dreigen gemeenten onder te sneeuwen. Sommige leden proeven 
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het geluid van Boudewijn Goudswaard, Michel Groothedde stelt voor als de tijd rijp is een artikel 
met een tegengeluid te  schrijven, hij heeft al contact met een journalist van Trouw. 

 
OLO-loket 

Er zijn de nodige klachten over de werking van OLO-loket. Corien Bakker heeft doorgekregen dat 
er pas vanaf medio 2012 weer wat gedaan wordt aan gemelde defecten.  

Ontwikkelingen rijksarcheologiebeleid 
Er is onduidelijkheid over de bestemmingsprocedure, worden bestemmingsplannen niet meer 
getoetst op archeologie?  
  Verzoek Jeroen Bouwmeester 
Corien Bakker meldt dat Jeroen Bouwmeester van RCE een nieuwe versie van ‘Bodemarchief 
Bedreigt’ wil uitgeven, Nico Arts en Francien Snieder hebben al een keer info opgestuurd. Het is 
handiger als leden direct op de mail van RCE willen reageren, deze zal rondgestuurd worden. 
Op alle punten liggen vragen naar de RCE open, het DB zal dit in overleg met RCE aan de orde 
stellen. 
 
8.    SIKB / EI / VOIA  / NVAO / NWO / VNG / EN / NVvA/ UVA 
SIKB: de bijdrage die gevraagd wordt is niet meer een verzoek aan CGA, maar volgens Maarten 
Groenendijk een verzoek aan afzonderlijke gemeenten. Het kenniscentrum en de projecten van 
SIKB hebben voor de verschillende leden een verschillende waarde. Het lijkt de leden dan ook 
beter dat dit een afzonderlijke (vrijwillige) bijdrage betreft. Maarten Groenendijk zal doorgeven aan 
SIKB , dat het CGA inderdaad ook beter lijkt om leden afzonderlijk het verzoek te sturen, maar dat 
dit ook naar alle gemeenten hoort te gaan, niet alleen CGA-leden. 
EI: er zou een overleg plaatsvinden waar Corien Bakker aan zou schuiven, maar het is uitgesteld 
tot nader order. 
Over VOIA/NVAO/NWO/EN/NVvA is geen nieuws te melden, Corien zal contact zoeken met 
Gerard Koster van VNG om wat lopende zaken door te nemen. 
De UVA is toegevoegd, omdat in laatste ALV besloten was dat er contact zou worden opgenomen 
over het verdwijnen van hoogleraarschap, inmiddels is echter duidelijk dat Frans Thews naar de 
RUL gaat en DB wacht even af hoe het nu verder wordt aangepakt bij de UVA. 
 
9.  Datum volgende vergadering & Rondvraag 
De volgende ALV staat gepland op donderdag 16 februari 2012. 
 
Rondvraag (na middagprogramma): 

• Corien Bakker: heeft een vraag over inrichten schadevergoedingsregeling, Peter Schut wijst 
op de WABO, daar staat iets over de schadevergoeding, Peter Bitter heeft daar een formule 
voor. Corien meldt ook dat een afgevaardigde van Chrystel Brandenburgh in werkgroep 
Deponering van SIKB zal deelnemen. Info over werkgroep zal via forum CGA lopen. 

• Maarten Groenendijk: inventariseert de interesse voor een cursus Technisch Bouwen voor 
Archeologen, de aanwezige leden vinden dat een goed idee. 
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• Leonie van de Wetering-Korthorst: vraagt of er meer gemeenten een brief van NVAO 
hebben gekregen, maar dat is niet het geval. Het gaat over een paar punten waar integriteit 
aan de orde wordt gesteld. De regio heeft daarin naar behoren gehandeld meldt Leonie en 
een dergelijke brief is niet erg prettig. Het hoofd van haar dienst nodigt NVAO nu uit voor 
een gesprek. 

• Linda Vega doet de suggestie dat de resultaten van de CGA-enquête mogelijk makkelijk te 
vergelijken zijn en representatief weer te geven dmv ontwerpsysteem Survey Monkey voor 
digitale enquêtes. 

 
 
CGA-enquête resultaat (korte samenvatting), uitgevoerd door Dean Peeters, student bij RUL. 
 
Met 51 procent reacties zijn de uitkomsten representatief, maar meer reacties zijn gewenst. 

1. De meeste van de archeologische afdelingen, 65% valt onder RO. 
2. Archeologische beleid is vastgesteld in 71% van de gevallen dmv een beleidsnota 
3. 87% van de gemeenten hebben een archeologische verwachtingskaart 
4. 30% beschikt over een onderzoeksagenda, Michel Groothedde voegt toe dat dit altijd op 

papier staat, vaak kan zich wel uiten in handelen en niet in opgestelde agenda 
5. 65% maakt deel uit van een samenwerkingsverband 
6. Samenwerkingsverband met hogescholen en uni’s door 45%. Toevoeging van de leden is 

dat er wel sprake kan zijn van samenwerking, maar niet in een verband, het zullen vooral 
de gemeenten zijn die uitvoerend werk doen 

7. 19 % doet zelf opgravingen en booronderzoek 
8. 45% heeft een opgravingsbevoegdheid, aanvulling leden betreft de reden om een geen 

opgravingsbevoegdheid te hebben, er valt niet erg tegen de marktprijzen op te concurreren. 
9. 42% beschouwd zichzelf meer een beleidsmedewerker, aanvulling door meer regio-

archeologen in het ledenbestand neemt dit toe 
10. 68% schrijft PvE in samenwerking met bedrijf 
11. 61% heeft een eigen depot 
12. Behoud in situ stijgt 
13. Archeologie onderdeel van nieuwbouw komt 36 keer voor 
14. Invoering WABO veroorzaakt organisatorische veranderingen 
15. Er wordt ontevredenheid geuit over WABO (ook OLO), 1/3 meent dat archeologie niet goed  

is geintegreerd in de procedures en de termijnen zijn onhaalbaar 
16.  Onder rol van CGA wordt verstaan: 

•  belangenbehartiging 
•  informeel platform 
•  signaleren actuele ontwikkelingen 



 

 
 
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 
 

 
•  delen van kennis en ervaring 
•  uni’s en publiekspresentaties 

 
In grote lijnen: verschuiving van uitvoering naar bedrijven, meer samenwerking tussen gemeenten 
en invoering WABO brengt veranderingen. Volgende keer moet meer rekening worden gehouden 
met vragen die toegespitst zijn op regio-archeologen. Op open vragen is een lage respons. 
 
 
Archis 3.0, RCE, KIMOMO, Paul Zoetebrood en Kees Hendriks 
 
Doel huidig project is het verbeteren van de volgende punten: Ict is niet flexibel en 
gebruiksvriendelijk. Het kost veel en de kwaliteit van de info is onvoldoende. Men wil tenslotte 
graag dat er een betere ondersteuning komt van wettelijke taken en een versterking van de 
kennisuitwisseling. Punten waar concreet aan gewerkt gaat worden: 

1. van macht naar gezag, meer controle invoeren 
2. openbaarheid van vondsten blijft een moeilijk punt, Milo Verhamme vraagt zich af waarom 

openbaarheid verplicht is, maar niet bij maritieme vondsten 
3. alleen uitgewerkt onderzoek is geldend, Carla Soonius ziet dat correcties niet worden 

gewijzigd 
4. gewerkr wordt aan een betere ABR sysmatiek zoals Deventer’ systeem, dat is volgens 

Peter Bitter ook nodig voor de gehele laat-ME systematiek 
5. Schermen passend maken per doelgroep en onderzoeksvraag 
6. Voortaan 1 keer uploaden en niet Archis en depot apart 

Vraag van RCE is of het zinvol is om gemeenten met een archeologische verwachtingskaart op de 
kaart aan te geven. In principe wel, menen de leden, beleidskaarten zijn doorgaans niet zo 
interessant, wat je als gemeente wil presenteren is zinvol om verder te bespreken, stellen de leden 
en sprekers van RCE vast.  
 
 
 
 
 


