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CGA-DB, woensdag 15 januari 2014, Utrecht 
 
Deelnemers: Maarten Wispelwey (MW), Ria Berkvens (RB), Maarten Groenendijk (MG), Ilse Schuuring 
(IS), Linda Vega (LV, notulist) 
 

1. Mededelingen: Masja Parlevliet heeft aangegeven te overwegen uit bestuur CGA te gaan, wegens 
hoeveelheid taken, MW gaat in gesprek. 

2. Vergaderpunten ALV: 
-  Fototaart Gert, de grootste taart voor ALV, MW mailt de foto zodat LV het kan regelen 
-  Mieke Smit gaat met pensioen, ze zal niet aanwezig zijn 
-  Stichting Reuvensoverleg, terugkoppeling 
-  Verslag CCvD (op site) 
-  Brief KNA 3.3 (op site) 
-  bij RCE: vraag Jeroen Bouwmeester vrijstellingsgrenzen, Erfgoedwet, Waarderingssystematiek 

(memo op site, dit mailt IS en link naar RCE-site) 
-  Lidmaatschap van de gemeentelijke archeologen: melden van samenwerkingsverbanden 
-  Kwaliteitszorg/PUMA: collegiale toets (voorstel voor pilot intervisie) 

3. Overleg omgevingsdiensten, RB vraagt verslag aan Christo Thanos om het naar LV te mailen. 
4. Archeologievriendelijk Bouwen wordt gaandeweg een concrete leidraad, MG meldt dat de 

samenwerking met RCE loopt. 
5. Archeologie in Gemeenten, accounthouders website: Anja van Zalinge, Ria Berkvens en Carla Soonius 
6. T.b.v. idee intervisie mailt LV bruikbare voorbeeldmodellen door aan bestuur. 
7. CCvD, terugkoppeling MW: Het viel MW op in de vergadering van de CCvD dat Walter de Koning 

regelmatig het overleg domineert op een onprettige wijze. Hij blijft het het standpunt aanhouden dat 
zonder VNG geen bevoegd gezag is, terwijl de verschillende aanwezige partijen voldoende bevoegd 
gezag vertegenwoordigen. Hij denkt dat een vergunninglener uit de RO-hoek bij een gemeente een 
passende aanvulling zou zijn. De CGA bestuursleden zien niet het nut van een ambtenaar die 
vergunningen verleent met weinig inhoudelijke kennis van archeologie. MW zal de reactie van bestuur 
terugkoppelen. MG adviseert aan MW voordat je irritatie uit ten aanzien van de houding van Walter de 
Koning eerst eens af te tasten hoe de andere aanwezige partijen zijn gedrag beschouwen. Andere 
punten die op de CCvD agenda staan: PUMA-eisen, HUM/BUM (Besluitvoering uitvoeringsmethodiek), 
juridische vergunningverlening als onderwerp voor cursussen, archeologen meer kennis van ICT en 
vermenging met ICT-sectoren voor scheppen van werkgelegenheid, certificeringstraject. 
Wat het certificeringstraject betreft ziet IS ongelijkheid, ZZP-ers kunnen dit niet makkelijk betalen, grote 
bedrijven wel. MW meent dat dit grote bedrijven ook meer invloed kan gaan geven. 

8. Waarderingssystematiek RCE, terugkoppeling IS: 
De RCE ging alle kanten op, de KNA werd uitgekauwd, IS heeft getracht meer af te bakenen. RB snapt 
niet goed hoe je de waarderingssystematiek in regels kunt vangen terwijl veel staat en valt met de 
kennis die een persoon heeft. IS en andere DB-leden verbazen zich over de rol die de NEPROM 
speelt, ze hebben zoveel belangen, moet de RCE dit toestaan? En indien de NEPROM er bij, dan moet 
in feite ook de AWN er bij. Vooralsnog streeft de RCE naar een apart KNA protocol voor 
waarderingssystematiek (in toekomst met link naar NOA). Archis moet meer een controle-systeem 
worden. Het advies (nu in afgezwakte vorm) vormt de basis voor intern advies aan minister. 


