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Notulen CGA-ALV, donderdag 13 september 2012, Regentenzaal Utrecht  

 
Aanwezig: 
Corien Bakker, Francien Snieder, Nico Arts, Maarten Wispelwey, Masja Parlevliet , Guido van den Eynde, 
Leonie Weterings-Korthorst, Arnold Carmiggelt, Milo Verhamme, Marlous van der Harst-van domburg, Marco 
Vermunt, Femke de Roode, Annemarie Luksen-IJtsma, Annete Bakker, Tim de Ridder, Carla Soonius, Michel 
Groothedde, Steven Jongma, Linda Vega (notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Maarten Groenendijk, Chrystel Brandenburgh, Richard Jansen, Marc Kocken, Gert Kortekaas, Mariëlle 
Kenemans, Mieke Smit, Jacqueline Hoevenberg, Huib-Jan van Oort, Anja van Zalinge, Bernard Meijlink, Hans 
Koot, Gilbert Soeters, Claar Rodenburg, Christo Thanos, Ronald van Genabeek, Piet Kleij, Hester van der 
Ende, Jacqueline Hoevenberg, Bas van Sprew, Peter Schut, Erik Peters. 
 
 
 1.  Opening & Mededelingen 

Er zijn dit keer veel afmeldingen.  
In voorgaande ALV-notulen stond het agendapunt ‘gevolgen van bezuinigingen’. Arnold Carmiggelt 
stelt dit ook aan deze agenda toe te voegen. Lauren Bruning is weg bij Leidschendam-Voorburg, 
Wassenaar en Voorschoten, zij was daar gedetacheerd.  
Er zijn koekjes van Linda, aangezien zij 10 jaar voor het CGA werkt. 

 
2.    CGA ALV notulen 16-02-2012: vastgesteld met een correctie in naam bij de aanwezigen: Leonie 

Weterings-Korthorst 
- CGA notulen visie-bijeenkomst 31-5-2012: de aanwezigen toevoegen, op basis van de 

aanmeldingen die per mail zijn binnengekomen en de notulen opnieuw op de volgende ALV 
agenda zetten. 

- CGA Begroting: Nico Arts heeft een financieel overzicht opgesteld, dit is kort besproken, hij 
stuurt het nog door aan de leden, dit is een verantwoording van kosten en baten. Corien 
Bakker stelt voor om op de eerstvolgende ALV een begroting toe te voegen.  
De saldi van de lopende rekening, de spaarrekening en de toegoeden van het CGA bedragen 
samen bijna 49.000 euro. Hiervan is zoals afgesproken nog eenmalig 20.000 gereserveerd 
voor bijdragen aan de kosten hoogleraar Leiden en het jaarboek Medieval and Modern Matters. 
Voor het lopende jaar staan aan salariskosten en bureaukosten nog 10.000 gereserveerd. Het 
positieve saldo van 2012 bedraagt dus 19.000. De prognose voor 2013 is: inkomsten 34.000, 
uitgaven salaris en bureaukosten: 30.500. 

- CGA Jubileumtentoonstelling: Nico Arts en Tim de Ridder hebben uitgezocht wat er mogelijk is 
op het gebied van sponsoring en dat is niet gelukt, het huidige plan kost veel geld. Er zal 
gekeken moeten worden naar bijvoorbeeld een reizende tentoonstelling waarbij de  
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- deelnemende gemeenten de kosten delen. Tim en Nico mailen een plan door, zodat de leden 
eerst kunnen aangeven wat zij inhoudelijk willen bijdragen en om de animo te inventariseren. 

 
3.    CGA DB - RCE notulen 19-6-2012  

-  Tim de Ridder vraagt waarom de RCE toch de boeteregeling doorzet, terwijl er veel weerstand 
was. Corien Bakker licht toe dat er weinig speelruimte was, behalve dat DB geprobeerd heeft de  
boetes te verminderen en zo meer gelijk te trekken met andere boetes die in de Monumentenwet 
gelden. Daar heeft RCE alsnog gevolg aan gegeven. 

-  Arnold Carmiggelt vraagt hoe het mogelijk is dat het verdwijnen van het bestemmingsplan hem 
alleen bekend is geworden via het CGA en niet via andere kanalen. Het DB verwijst ook naar de 
RCE-site. Volgens Leonie Weterings-Korthorst gaat er in de toekomst een omgevingsverordening 
komen. 

- Corien Bakker meldt dat via Jan Jaap de Haan druk is uitgeoefend op de Van der Werff. Alle 5 
moties zijn inmiddels verworpen. 

- Erfgoedlabel, preciese inhoud staat in mail die is rondgestuurd aan leden. 
-  Corien Bakker is onlangs uitgenodigd voor een bijeenkomst van RCE over visie, missie en 

strategie. Corien heeft de stukken naar secretariaat gemaild, Linda stuurt het door aan leden. 
-  Het project Bodemarchief bedreigd, ook een onderwerp dat op Reuvensdagen aan bod komt, blijft 

voor de leden een onderzoek waar het nut niet zo duidelijk van is, Arnold Carmiggelt stelt voor om 
deze feedback bij de RCE te leggen.  

- Booronderzoek van amateurs, er is gistermiddag een artikel uit de Westerheem rondgemaild aan 
leden waar in staat welke reactie RCE geeft op het uitvoeren van booronderzoek van amateurs. 
De aanwezig leden kunnen zich vinden in de uitspraak, zolang de amateurs zich niet mengen in 
de AMZ-cyclus, kunnen zij met goedkeuring van bevoegd gezag diverse taken uitvoeren. 

- Het AWN-verslag zal nader worden besproken in de volgende ALV, De onderwerpen verzoek om 
donateurs en modelovereenkomst zal naar volgend overleg worden verschoven. 

 
 4.  CGA DB - NVAO notulen 24-5-2012 (bijlage) 

Kort wordt doorgenomen wat gemeenschappelijke uitgangspunten zijn. Zowel CGA als NVAO 
voelen niet veel voor certificering en beiden partijen lijkt het nuttig om in ieder geval jaarlijks een 
overkoepeld overleg te hebben met meerdere partijen. Masja Parlevliet heeft dit bij de nieuw 
opgerichte Stichting Reuvens neergelegd en die zien veel in het organiseren van een dergelijk 
overkoepelend overleg. De NVAO heeft gevraagd om cijfers uit onze laatste enquete. Nico Arts en 
Corien Bakker gaan eerst de enquete nogmaals goed nalopen, voordat er eventueel cijfers 
bekend worden gemaakt. 
De NVAO houdt een soort zwartboek bij met ‘wanpraktijken’ die zij constateren bij gemeenten. Dit 
document is geanonimiseerd en wordt gedeeld met RCE en inspectie. Omdat zij daar niet 
geheimzinnig over willen doen, melden ze dit bij het CGA.  
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 5.    Kamerbrief NVAO en eerste tussenrapport CCvD Kwaliteitssysteem Archeologie  

m.b.t. ‘graven buiten gemeentegrenzen’ 
Nico Arts leest de betreffend passage voor, de tekst wekt de suggestie dat gemeenten ongoorloofd 
graven buiten de eigen grenzen, hij heeft de CCvD om uitleg gevraagd. 

 
 6   OLO-loket WABO 

Masja Parlevliet en Marc Kocken hebben getracht nodige veranderingen door te krijgen in het 
OLO-formulier, om de slechte signaleringsfunctie voor archeologie vanuit het formulier aan te 
pakken. Zij zijn hiervoor bij de RCE geweest (Tjeu Otten en Ruben Abeling). Duidelijk werd dat bij 
het optuigen van dit formulier het principe  ‘wie betaald, die bepaalt’ van toepassing is. De RCE is 
een kleine speler en kan niet zomaar verbeteringen laten aanpassen. Een tabblad toevoegen is te 
duur, het aanpassen van enkele tekstvelden zou wel mogelijk kunnen zijn. 
Bij de actualisatie in juli dit jaar staat in ieder geval in een te downloaden pdf dat er mogelijk ook 
archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Dit is echter nog niet klantvriendelijk genoeg. 
Masja en Marc gaan nu letterlijke tekstvoorstellen doen aan het RCE, in de hoop dat dit in de 
actualisatie van januari meegenomen kan worden. Probleem is wel dat er binnen het RCE een 
jurist bij betrokken is, die ‘er zo zijn eigen mening op nahoudt’. 
Masja en Marc houden ons op de hoogte. 
Arnold Carmiggelt adviseert een brief naar DCE te schrijven omdat wij onze wettelijke 
democratische taken niet kunnen uitvoeren. Masja geeft aan dat het twee sporen zijn. In eerste 
instantie richt zij zich op het regelen via de praktische kant. Daarnaast is het verstandig een brief te 
versturen. 

 
 7.    Rijksmonumenten op ruimtelijkeplannen.nl 

Volgens Maarten Wispelwey wordt deze site geraadpleegd door projectontwikkelaars om 
bestemmingsplannen in te zien, de informatie is echter niet compleet. Beschermde rijksmonumenten 
worden door de ene gemeente wel en door andere gemeenten niet op de plankaart getoond. 
Dit punt moet aan de RCE worden voorgelegd op het eersvolgende overleg met RCE. 

 
 8.   PUMA, Project Uitvoering Met Ambitie 

Nico Arts vraagt de leden wie bekend is met dit project. Niemand heeft er nog van gehoord. Corien 
Bakker zal bij Gerard Koster van de VNG informeren. 

 
9. SIKB: Corien Bakker heeft namens bestuur op verzoek van Maarten Groenendijk input gegeven 

aan Maarten, omdat de SIKB een missie-overleg had. 

EI: Maarten Wispelwey is naar de bijeenkomst van de klankbordgroep geweest, mede door 
bezuiningen is er een nieuw stelseltoezicht per 1 oktober 2012, de Wet ‘Revalitisering generiek 
toezicht’ gaan dan van start en belangrijk punt is dat de Provincies de taak krijgen om 
archeologische toezicht te houden op gemeenten. De leden vragen zich af of de EI dan nog 
toezich blijft houden op de bedrijven. Een zorg die geuit van de leden wordt is de bezetting bij de 
Provincies, zijn zij wel voldoende toegerust zowel in mankracht als in expertise. 
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NWO: het DB wacht nog op een mail van Gerda de Bruijn, over de aanpak van communicatie rond 
de Oogst van Malta. 

NVvA: Masja Parlevliet zal informeren naar de laatste stand van zaken. 

Stichting Reuvens: Masja Parlevliet deelt mee dat het organiseren van de Reuvensdagen nu loopt 
en dat de stichting in de toekomst een overkoepelende rol ambieert. 

Roos van Oosten heeft een mail gestuurd met laatste stand van zaken over het lesprogramma 
stadsarcheologie, er zijn altijd stageplaatsten gevraagd bij de RUL, Corien Bakker stuurt het door. 

 10.  Rondvraag 

Femke de Roode en andere leden zijn ontevreden over het beleid Archisregistratie, aangezien 
elke punt komma ingevoerd moet worden, dit gaat teveel tijd kosten. Ook dit punt moet naar het 
RCE overleg. 

Arnold Carmiggelt vraagt nog naar de bezuinigingen en dat valt voor het merendeel van de 
gemeenten mee, echter bij veel gemeenten geldt als een werknemen wegvalt, dan wordt het gat 
niet opgevuld. 

11. Vergaderdatum komende ALV en visie-bijeenkomst: 15 november 2012, in de Regentenzaal te 
Utrecht, met in de ochtend het vervolg van de visie-bijeenkomst en in de middag een korte update 
van de belangrijkste agendapunten van afgelopen vergadering. 

    
 
12.  Bespreking discussiestuk visie CGA, eerste inventarisatieronde  
 
 
Punt 2 Masja Parlevliet vraagt om het tijdspad, maar daar kan in dit stadium nog geen uitspraak over 

worden gedaan volgens Arnold Carmiggelt, dit is afhankelijk van uitkomst vervolgbijeenkomst. 
Na de input van nu en in november kan een kleine commissie het stuk afmaken. Dan kan het 
ook in een ALV worden goedgekeurd. 

 
Punt 3.1 Het statement: geen missiewerk, ligt volgens Tim de Ridder wel genuanceerder omdat 

gemeenten voor advies dan naar bedrijven kunnen gaan, terwijl we als leden toch wel willen 
stimuleren dat kennis tussen gemeenten verspreid wordt en meer wordt samengewerkt. 

 
Punt 3.2 Deels hebben ook gemeenten commerciële belangen, Michel Groothedde wijst op de rol van 

bedrijfsvoering, we vertegenwoordigen als GA meer de beleidskant, omdat we op structurele 
basis het belang van de archeologie willen waarborgen. Voor een juiste formulering moet dit 
punt naar het overleg in november. 
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Punt 3.4  Francien Snieder stelt voor het voeren van de regie als GA te nuanceren als een ‘wensbeeld’, 

omdat je dit wel als taak hebt als GA, maar het verschilt en als RA is dat regelmatig minder van 
toepassing. 

 
Punt 3.5 Tim de Ridder verzoekt toe te voegen: ‘maatschappelijk draagvlak’ 
 
Punt 3.6  Tim de Ridder vraagt of we het structureel inhuren met een zorgvuldige definitie kunnen 

aanvullen, volgens Corien Bakker staat dit in notulen benoemd, dat kan Linda doormailen. Dit 
punt moet echter ook voor nadere bespreking naar het overleg in november. Het waarborgen 
van structurele kennis is de essentie, maar waar liggen de grenzen, Masja Parlevliet vraagt of 
daar ook bij hoort het inhuren van kennis bij bedrijven en steunpunten. 

 
Punt na de missie-omschrijving over beschikbare middelen versus onafhankelijk archeologiebeleid 
 Tim de Ridder merkt op dat je wel rekening dient te houden met de verdeling van geld binnen 

je gemeenten, de aanwezige leden zijn het daarmee eens. Wat Michel Groothedde betreft gaat 
het eerst (primair) om redelijkheid en billijkheid en pas in later stadium om de maatschappelijke 
afweging.  

 
Punt 4.1 Michel Groothedde stelt voor ook hier: zorgvuldige afweging met ‘primair’…. de archeologische 

monumentenzorg voor ogen. 
 
Punt 4.2 Dit punt leidt mogelijk tot geen tentoonstellingen meer, waar ligt je focus, laten we het 

presenteren van archeologisch onderzoek over aan individuele gemeentes? Ook dit punt naar 
overleg van november plaatsen. 

 
Ook een punt in november is het insluiten en uitsluiten van relaties, Arnold Carmiggelt meent 
dat het belangrijk is ook hier prioriteit in aan te gaan geven.  

 
Linda Vega vraagt of een al dan niet nieuw lidmaatschapssysteem ook een onderdeel kan zijn 
van de volgende visiebespreking. 

 
Arnold Carmiggelt stelt vast dat de aangedragen punten voornamelijk op detailniveau liggen en 
dat het naar de eerste indruk mogelijk moet zijn op de grote lijnen een gezamenlijke visie vast 
te gaan stellen.  
 
Corien Bakker bedankt Arnold Carmiggelt voor zijn goede bijdrage. 


