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Onderwerp :   Notulen ALV op 16 september 2015 
Plaats:    Utrecht, Regentenzaal 
Tijd:    10:30 – 15:00 uur, lunchpauze 12:15 - 13:00 uur 
 

Aanwezig: 

Maarten Wispelwey (MW), Maarten Groenendijk (MG),  Ria Berkvens (RB), Channa Cohen Stuart (CCS), Dieke 

Wesselingh (DW), Ilse Schuuring (IS), Leonie Weterings-Korthorst (LWK), Timo D’Hollosy (TH), Marco Vermunt (MaV), 

Arnold Carmiggelt (AC), Huib Jan van Oort (HJO), Annet Bakker (AB), Masja Parlevliet (MP), Ronald van Genabeek (RG), 

Gert Kortekaas (GK), Bernard Meijlink (BM), Monica Alkemade (MA), Davy Kastelein (DK), Erik Peters (EP), Anne-Marie 

Luksen (AL), Mariëlle Kenemans (MKe), Emile Mittendorff (EM), Masja Parlevliet (MP), Michel Groothedde (MiG), Carla 

Soonius (CS), Chrystel Brandenburgh (CB), Steven Jongma (SJ), Peter Bitter (PB), Marloes Müller (MM, notulen) 

Afwezig met kennisgeving: 

Thijs Terhorst (TT), Marc Kocken (MK) Bart Vermeulen (BV), Corien Bakker (CB), Joris Habraken (JH), Hilde Vanneste 

(HV), Claar Rodenburg (CR), Hans Koot (HK), Charlotte Peen (CP), Floor Timmermans (FT), Marion Aarts (MA), Piet Kleij 

(PK), Ilse Schuuring (IS), Anja van Zalinge (AvZ), Maarten Dolmans (MD), Guido van den Eynde (GvdE), Martijn Defilet 

(MD), Nico Arts (NA),), Tim de Ridder (TR), Antoine Roeloffs (AR), Jacqueline Hoevenberg (JH), Paul Franzen(PF), 

Francien Snieder(FS), Jacob Schotten (JS), Tim de Ridder (TdR), Milo Verhamme(MV), Peter Schut (PS) 

 

Ochtendprogramma 10:30 uur – 12:15 uur 

1 Opening, mededelingen, notulen 

 Welkom door MW; veel mensen zijn aanwezig vanuit de werkgroepen. Belangrijk om elkaar vandaag te 

spreken; Dieke en Maarten gaan maandag 21 september naar CCvD. Zullen de informatie uit ALV van 

vandaag meenemen. MW wil vandaag niet teveel de diepte in; abstract houden. 

 Dhr. T. Hoekstra (eerste stadsarcheoloog Utrecht) heeft een beroerte gehad; we sturen een kaartje in de 

pauze. 

 

 Notulen 25 juni 2015 

o Uitspraak van MG niet goed weergegeven op p3. Bedoeld werd: “In het algemeen is wat de mensen 

in de CCvD vinden niet altijd hetzelfde als wat de achterban vindt.” 
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o Op pagina 4 aanpassing in uitspraak Charlotte Peen nodig; CP bedoelde dat ze “in zijn 

algemeenheid tegenstander is van al die handreikingen en richtlijnen die maar geproduceerd 

worden zogenaamd om gemeenten te ondersteunen.” 

o Gemeente Den Haag heeft een drone. 

 

2 Rol CGA op de archeologiedagen 

MW: vanuit het bestuur is besloten de komende jaren wel onze naam aan te verbinden. Merendeel was 

voorstander. Vermoedelijk zullen we een financiële bijdrage moeten  leveren. Open monumentendag raakt 

trouwens hoofdsponsor kwijt. Vraag is of er toekomst is. CCS: heeft zich al weer nieuwe aangemeld. 

 CS vindt de dagen warrig georganiseerd. CHS vindt website onduidelijk. 

 MP licht toe dat dit eerste jaar een pilotjaar is, met drie pilotprovincies: Utrecht,Noord- en Zuid-Holland. 

Met name in die laatste doen alle gemeenten achtief mee. 

 SJ: Het is nu gebundeld. Op de website staan handige tools en standaard huismerk. Ben er heel positief 

over. DW ziet ook dat ze gebruik maken van alles wat er al is. 

 

       3   Erfgoedverordening / VNG  

 MW: Zijn verzocht om mee te doen aan een discussiesessie. Monica Alkemade zal aanschuiven. VNG zoekt 2e 

persoon vanuit Convent. Wie? Chrystel Brandenburgh wil. 

 Monica Alkemade zegt benieuwd te zijn naar wat de anderen het belang van de verordening vinden. Zelf 

denkt ze dat het achterhaald is. Toen het ruimtelijk beleid op orde was, waren juristen overtuigd niet nog 

iets extra’s over archeologie erin te zetten. Is een model erfgoedverordening na te streven voor 

archeologie? Voor Den Haag ziet ze geen toegevoegde waarde. 

 DW: Het komt er sowieso, maar is er nog iets extra’s nodig voor archeologie? Bij ons is ook niet alles 

archeologie'proof’, omdat de RO nog niet bij is. 

 GK: blijven bestemmingsplannen ook bestemmingsplannen? Kijk naar de toekomst. 

 MP vraagt hoe dit voor niet aangesloten gemeenten is. Bestemmingsplannen zijn niet archeologie’proof’. 

 MG ziet in zijn gemeente dat het geregeld is via bestemmingsplannen; via verordeningen geregeld dat die 

leidend zijn. 
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Het is onduidelijk of het juridisch nu wel of niet oké is. MA vraagt zich af of je er überhaupt in 

modelverordening iets mee kan. Hoeft niet dubbel; staat al duidelijk in archeobeleid? DW vindt het op zich 

netjes dat VNG het nu al wil aanpakken; straks wordt hele terminologie gelijk getrokken. CB: “Dubbel 

gestikt houdt beter!” 

MA zal melden dat Chrystel aanschuift. 

 

4. Archis 

Dirk Houtgraaf (RCE) laat weten dat er vanaf begin oktober een nieuwe update van Archis 3 is. Functioneert 

op zich nog niet zo goed. Er ijn wel nieuwe mogelijkheden met zoeken en vinden. Gemeenten kunnen bijv. 

hun eigen interface bouwen. Een paar mensen is nodig om mee te denken over dit soort maatwerk. 

MG vraagt zich af of het een rare vraag is eerst Archis3 draaiend te hebben. CS kan zoeken met Archis 3. 

MW: en vinden? MW zal terugkoppelen dat we willen meedenken nadat het functioneert, zodat we 

gerichter vragen kunnen stellen. DW, MiG en CS willen meedenken over interface. Overigens is Archis 2 ge-

delete. SJ: dit klinkt mij onzinnig in de oren. 

 

5. RCE / database voor roof 

Hanneke Nuijten van de RCE belde. Zij is bezig met database waarin de roof van archeologische vondsten is 

opgeslagen (roof o.a. via beerputten en magneetvissen) Ook Nico Aten van de erfgoedinspectie is 

betrokken. Graag geven ze in volgende vergadering een toelichting. Positief dat ze er iets mee gaan doen. 

PB: voorbeeld Haarlem met stelende en bluffende jongens. Weet niet of het tot iets leidt; het valt onder 

een speciale wet. Je moet eerst lokale officier van justitie bereid zien te vinden om ’t op de agenda te 

krijgen. BM had ook drie keer een heterdaad, maar: hoort het nu bij strafrecht of bestuursrecht? 

Uiteindelijk toch voor strafrechter verschenen. Ook  SJ heeft ervaring in Delft: Nico Aten en 

erfgoedinspectie op bezoek gehad maar die doen niks met dit soort zaken. Kúnnen geeneens aangifte doen. 

Sinds kort aangiften begeleiden; er is een DICE - systeem voor museumroof en verdachte mensen. 

Misschien kan archeologie er ook in (op dit moment geen overzicht) 

Volgende vergadering toelichting in het middagprogramma 

 

 

6. Certificering 

 PvE 
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MW: Opvoeren als verplichting om PvE door gemeente te laten accorderen. In veel gevallen is dit in 

gemeenten met archeoloog een automatisme. Veel gemeenten hebben niet opgenomen dat PvE verplicht 

is. PvE is niet wettelijk benoemd. Wij hechten er wel veel waarde aan! Vraag aan jullie: is er in jullie 

gemeenten opgenomen dat PvE er moet zijn? Tevens rol van bevoegd gezag, uitvoerder en opdrachtgever, 

helder krijgen. 

BM: Walter de Koning zegt dat het bij omgevingswet geregeld moet worden. Hoeft niet bij certificering te 

horen. MW: daar zegt hij iets goeds.Ik heb een lang gesprek gehad met Thomas v.d. Berg: de uitvoerende 

partij heeft verantwoordelijkheid om de deugdelijkheid van PvE te toetsen. Senior archeoloog moet dus het 

lef hebben om het bevoegd gezag te bevragen of PvE te laten aanpassen. SJ: dit moet je zeggen voordat je 

de opdracht aanneemt. 

      Reacties 

 BM heeft een grote aanbesteding gehad. Nota van wijziging komt de kwaliteit ten goede 

 MG vindt dat er altijd ruimte moet zijn voor suggesties  

 MW noemt de belangrijkste punten: 

 Ethisch gedrag vertonen om anderen aan te spreken op documenten 

 CGA hamert op kwaiteit, ook als uitvoerende partij gewoon voor kwaliteit gaan, ook richting bevoegd 

gezag 

 Veel kritiek naar anderen; ook op onszelf. We moeten een meer bewuste rol aannemen zodat we ook 

andere partijen durven aanspreken op wat er niet goed gaat. 

 Als we straks met certificering werken is het een must dat we daarnaast inzetten op intervisie / peer 

review / elkaar scherp houden / binnen onze formatie méér het veld in gaan.  

 PB vraagt zich af waar de opmerkingen blijven op de ingevulde formulieren; daarop was zwaar ingezet. Is 

er wel discussie? We hebben toch al een KNA! 

 BM: hoofdvragen verdwijnen naar achteren; er zijn teveel details. Wat is de meerwaarde? Terug naar de 

hoofdvragen. TH: Geen reactie geven totdat de hoofdpunten goed zijn doorgenomen. Op laatste dag de 

kaders bepalen is de verkeerde volgorde.PB merkt op: waar zijn we mee bezig? Toetsen wat een senior 

archeoloog aan opgraving doet? Hoeveel zijn dat er.. 150? BM : veel mensen voelen zich tekort gedaan. 

Registratie alleen voor die mensen in opgravingsprotocol.  

 DW: vergis je niet in de tegenbeweging. Welke gemeenten wil certificering voor niet verplichte 

onderdelen? 
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 MA: Als je een kwaliteitssysteem op landelijk niveau in de wet hebt, mag iedereen komen controleren, dan 

heb je transparantie. Ik bespeur negatieve ervaring binnen het CGA over de certificering. Wij zijn wel grote 

afdeling. Moeten de KNA toch volgen. Ik wil tegengas geven. Wij zijn ook gemeenteambenaren. AB: bij ons 

legt het enorme druk op 2,68 FTE. Grotere gemeente kan het erbij doen. BM: Maar kan zonder certificaat. 

Wij zijn met 2 en willen blijven opgraven. Veel tijd gaat verloren aan zoeken naar wie ons gaat toetsen op 

interne audits. Was in Den Haag ook pittig?(Maakt later excuses voor deze opmerking) MA: oké pittig, 

maar wel goede ervaring als iemand van buitenaf eens even meekijkt. BM: hoeft toch niet jaarlijks via 

externe audits? Nee. 

 MG: als je zakt voor een audit zijn er ook dingen niet goed. MiG: het kost zoveel tijd en moeite; straks 

eindproduct duurder. DW: waar we nu mee geconfronteerd worden is niet meer of minder dan de KNA. 

MA: certificering niet bedoeld voor inhoudelijke kwaliteit. Voortzetting van opgravingsvergunning was ook 

niet inhoudelijk. 

 BM: Bij ons gaat de senior-archeoloog van de provincie ons auditen. DW heeft positieve ervaring met de 

audit. Pittige lijst, maar KNA is pittig en daar is het op gebaseerd. Kwalitatieve kant kqn in peer review, dus 

buiten certificering. Als aanvulling op procescertificering. Je kunt ervoor kiezen om alleen verplichte 

onderdelen te kiezen. 

 EP: We werken twee vinkjes af: de KNA en het gesprek aangaan; daar hebben we zelf ook nog wat 

aan.MiG: alleen de uitzonderingen noteren, rest volstrekt niet van toepassing. DW: Zelf aangeven dat je 

afwijkt en waarom. DK: Nu een beetje de indruk dat het heel zwart-wit is. 

 DW: Na maandag worden de rapporten openbaar (geanonimiseerd) 

 BM: Werkveld mag het doen maar gemene rattenval is de Raad van Accreditatie, die bepaalt hoe 

certificerende instelling moet controleren. PB waarschuwt met verhaal uit de milieuwereld. “Die bedrijven 

zijn steeds banger om zelf ideëen te poneren. De mogelijkheid bestaat dat de controleurs je werk stil 

leggen.” MG sust en zegt dat vanuit SIKB niet zo bedoeld is. “Heeft meer te maken met de uitvoerders.” 

 DW vertelt dat veel gemeenten hebben meegedaan met de praktijkproeven – heel goed. TH heeft 

gegevens ingestuurd maar er nooit meer iets van gehoord. DW denkt dat een handiger formatje gemaakt 

moet worden. 

 

 Ervaringseisen actoren / controlestappen senior archeoloog 

MW: Flink wat reactie op gekomen. Want wat nou als je een paar jaar promoveert, zwanger bent etc.? Ben je 

dan je 6000 uur kwijt? Verlies je dan je ervaringseisen? 

Reacties: 
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 TH ziet dat als onderhoud, geen toelatingseisen. In WMO raar: uit register want te weinig onderhoud. 

Opgedane ervaring en publicaties zullen dan niet meer meetellen. “Jouw werkgever is gecertificeerd, die 

moet zorgen voor kwaliteit. Je bent snel weer op stoom, niet pas na 6000 uur! Hoe groot is dit probleem 

eigenlijk?” CCS ziet het als een kwestie van persoonlijke integriteit. 

 MW vertelt dat in Amsterdam is gekozen voor systeemcertificering / de goedkope variant. Andere optie: 

Beroepsregister mét onderhoudseisen. Als senior moet je in die vier jaar wel punten sprokkelen. 

 MP: Als je niet aan je onderhoudseisen voldoet, kan je twee jaar niet terugkomen. Zou ook goed voor 

mezelf zijn om weer een congres etc. te bezoeken. Wil wel graag als senior geregistreerd zijn. 

 EP vindt twee jaar lang. Misschien korte periode met begeleiding weer ervaring opbouwen? DK: En wat bij 

burn-out? IS denkt dat senior-archeoloog geen beleidsfunctie meer kiest, wordt onaantrekkelijk. EM zegt 

dat onderhoudseisen bijzonder zwaar zijn. 

 TH stelt voor: klein beginnen! Iedereen eerst registreren en over vier jaar uitbouwen 

 DW vraagt zich af hoe het met kleine gemeenten zit die zelf niet uitvoeren? “Ik hoor er niks over.” AB ziet 

kleine gemeenten in het nauw: “daar zit ook veel kwaliteit.” 

 

 Management Kwaliteitssysteem 

MW wil uit het management kwaliteitssysteem de interne audits eruit slopen. Een bedrijf met meerdere FTE’s 

heeft vanzelf interne audits. 

 

7. RCE overleg 

MW: We hebben in het afgelopen overleg als CGA kritiek geleverd op RCE; vaak gaat het niet helemaal goed 

met de communicatie. Er zijn personele wisselingen geweest: Gerda de Bruijn is vervangen door Marjolein 

Verschuur. Voor DCE – erfgoed en kunst -  zit er nu Joost Kuggeleijn. 

Hebben gehamerd op communicatie. Via handreiking krijgen we kritiek weer terug. Voorstel o.a. om agenda-lid 

te worden. Zijn tevens gevraagd om getallen te leveren om voordelen van de archeologische deskundigheid aan 

te tonen. RCE ziet graag getallen hiervan. In ’t najaar van 2016 komt de Erfgoedbalans uit. 

MiG: Achterhoek heeft al die getallen, maar: hoeveel (on)nuttig onderzoek? Er ontstaat discussie over welke 

cijfers er precies nodig zijn. Gaat het om alle aanvragen of alleen bouwaanvragen? DW denkt dat het goed is om 

er energie in te steken. RB heeft student van de UvA die onderzoek+scriptie naar archeologiebeleid doet, 

misschien is dit iets? MA denkt dat het verstandig is niet door student dit landelijk te laten doen, hoogstens 

voor een gebied. 
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8. AWN 

MW, NA en RB hebben met Tonnie van de Rijdt (voorzitter AWN) gesproken over rol en takeninvulling. 

Benadrukken het belang van archeologische deskundigheid bij gemeenten. De gezamenlijke brief VNG is 

uiteindelijk niet verstuurd. Geen reactie VNG meer gehad. RB blijft hameren op: wie gaat beheer van de 

modelverordening doen? 

 

Middagprogramma 13:00 – 15:00 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Best practices: Erfgoed Leiden en Omstreken 

MP heeft Chrystel Brandenburgh twee jaar geleden horen spreken op de Reuvensdagen. Wilde dit voorbeeld 

graag in de vergadering brengen. Idee is om vaker voorbeelden te horen van de leden. 

CB vertelt over hun gemeentelijke instelling voor Monumenten / Archeologie / Bouwhistorie. Werken voor 12 

gemeenten. 

 Leiden heeft  een onderzoeksagenda. Uitgangspunt is dat erfgoed voor iedereen is: de stad is in 

ontwikkeling, het is een wettelijke verplichting, er is marktwerking. Marktpartijen hebben landelijke 

kennis, de gemeenten hebben de lokale kennis in huis. 

 Hun gemeentelijke instelling M/A/B gaat uit van integraal denken en werken, met als doel: het begrijpen 

en vertellen van het verhaal van Leiden. CB licht toe: Samen kunnen we een completer verhaal vertellen. 

De afwegingen en beleidskaders zijn heel duidelijk en transparant. Er is veel draagvlak, we hebben twee 

wethouders. De rol van de gemeente is: synthese en toezicht op onderzoek. De samenwerking is uit 

enthousiasme ontstaan. Twee jaar geleden bij elkaar gaan zitten om kennis en informatie te delen. Vinden 

het leuk om van elkaar te leren. Twee bouwhistorici die tijd kunnen pakken om bij opgraving te komen 

kijken. Samenwerking is echt een verrijking. We creëren bewustzijn (bijv. over periodes die we niet zouden 

bedenken) en maken gebruik van elkaar methoden. Bouwhistorici kijken op heel andere manier. Met 

uitwisseling van brillen kan je een leuker verhaal vertellen. Soms worden archiefbronnen en dateringen 

gekoppeld en kan heel verhaal worden gereconstrueerd. 

 Opbouw van de onderzoeksagenda zelf is chronologisch, van Prehistorie tot Moderne tijd/industrialisatie. 

Agenda is er ook in gedrukte vorm, met daarin een algemene ontwikkelingschets en 

onderzoeksgeschiedenis en een matrix met alle mogelijke vragen. Het is een richtlijn voor de onderzoeker. 

We hebben de gemeente noodzaak uitgelegd. Bedrijven zien ook de voordelen. Burgemeester is er blij 

mee. 
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 De website hebben we uitbesteed; de kaarten hebben we zelf gemaakt. Vorig jaar werd de site ‘website 

van het jaar’. CB zoekt nog op wie het heeft gemaakt: www.erfgoedleiden.nl Tot nu toe alleen positieve 

reacties. Kinderen maken gebruik van website voor werkstukken, bezoekersaantallen stijgen. We zoeken 

steeds naar samenwerking. 

Reacties: 

 Zitten jullie ook fysiek bij elkaar? Ja 

 Vragen herformuleren gaande het proces? Ja, keuzes maken bij volgende opgraving. 

 Kracht van gem. archeoloog is de kennis over de jaren heen verzameld. Bedrijf heeft dat niet: 

overzicht. 

 Jaloersmakend verhaal. Wie neemt stokje volgende keer over? MW, PB en MG zullen per persoon 10 

minuten spreken over ondergrondse containers en begeleiding van rioleringen, Aansluitend tijd voor 

discussie. 

 

  Discussiestuk Ranking Systeem 

Op 25 juni hebben Arnold, Tim en Huib Jan het al kort toegelicht. Voorstel om na te denken over zinnige 

besteding van €40.000 van CGA. Hoe kan dit vormgegeven worden? En: gaat het convent ermee verder? 

Doel is de inhoudelijke kwaliteit van bedrijven te stimuleren. Wat is een goed bedrijf? Welke type 

onderzoek kunnen we waar uitzetten? Een overzicht maken.  

Direct reactie vanuit ALV: 

 Is wel anders dan ik het heb gelezen.(MP) 

 Zeer precair, hoe wordt dit buiten opgevat? Zij – Wij gevaar. Zeer discussiegevoelig. (MiG) 

 MP denkt aan : “Prijs voor beste rapport van het jaar” als stimulans. Waarop toetsen, waarop scoren, KNA 
conform. Jury niet alleen vanuit convent. Rapport anonimiseren. 

 Ik mis een rapport vooronderzoek, is heel iets anders dan definitief rapport. Moet er scherper in. (MA) 

 Bij de prijs moet je ook de gemeenten betrekken. (DW) 
 
 Het idee volgens AC is om “Michelinsterren” uit te reiken. CGA heeft inhoudelijke kennis van de regio. Heeft 

beter zicht op de kwaliteit; is verantwoord om er iets over te zeggen. Commissie van wijze mannen en vrouwen. 

Dit kun je publiek maken. Je beoordeelt een rapport maar dat is wel gekoppeld aan een bedrijf. 

 

Reacties: 

http://www.erfgoedleiden.nl/
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 Ook gekoppeld aan omstandigheden zoals tijd en geld. (MG) 

 Lijkt op consumentenbond die stofzuigers beoordeelt. (GK) 

 Wie zijn wij om dat voor hele nederlandse archeologiewereld op papier te zetten? (MG) 

 Ben bang dat het een heel negatieve sfeer oproept. (DW) 

 Als ambtenaar moet je oppassen uitspraken te doen over marktpartijen. (MA) 

 
BM legt uit dat het idee is om bedrijven een rapport kunnen voordragen voor de prijs. We willen gewoon 

weten hoe we onze rol van Convent (dat we zo goed zijn) te gelde kunnen maken. 

 Stimulans om de commercie en gemeente uit te dagen goed product te leveren. (MiG) 

 Omdraaien? Prijs voor best bevoegd gezag? (SJ) 

 Past performances intern bundelen, om lijn te ontdekken. (MG) 

 Zet alleen goede rapporten op onze website. Los van de ranking dus.(MiG) 

 Onderling Best Practices delen is heel iets anders dan heel systeem verzinnen. (DW) 

 €40.000? (CB) 

 Zo afhankelijk van factoren: plek, projectleider, etc. Leuk voorstel. (MW) 

 Positieve Veel mensen hoeven geen sterren. Gaat vaak om de goedkoopste. (EM) 

 Hoe stimuleren wij bedrijven zo dat het boven het niveau uitstijgt. Alle rapporten ranken en openbaar 

maken is wel het andere uiterste. (MP) 

 
AC licht toe: Wie leest er nog iets van een ander? Als wij zeggen dat we ergens verstand van hebben, hoe 

brengen we dat dan naar buiten? 

 Sommige bedrijven zijn gelimiteerd door tijd en geld. (AB) 

 Binnen beperking kan je toch de kern raken. (GK) 

 Een lijst maken. Gemeenten die 3-4 bureau’s opschrijven met beste ervaringen. (MW) 

 Nooit op papier doen. (PB) 

 Archeologische deskundigheid zorgt ervoor dat rapport goed geleverd wordt.(MW) 

 
AC vraagt zich af hoe wij als convent met rapporten omgaan. Of nemen wij geen rol in rapporten beoordelen? 

 Het idee dat er nu ligt, moet nog heel erg uitgewerkt worden. (MP) 

 Het lijkt uit arrogantie te komen. (SJ) 

 Oppassen dat je als gemeente ambtenaar niet iets negatiefs over je afroept. Dan is de wethouder ook 

niet blij. (MG) 

 Sommige bedrijven doen soms juist een stapje extra in gebieden die minder lokale expertise hebben. 

(SJ) 

 Een testje maken: allemaal een rapport opsturen van 2015 dat een echt goed voorbeeld is. (MW) 

 Hoe ga je het meetbaar maken? 

 Uitkiezen van de beste.. een aardige klus. Ieder stuurt het beste rapport van 2015 van een opgraving. 
(GK) 
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AC: hoe brengen we onze lokale kennis en expertise voor het voetlicht? 
 

 Een CGA congres organiseren? (BM) 

 Uitlokken om te kijken hoe we dit samen kunnen verbeteren. Niet bevoogdend. Iedereen wil graag 
mooi onderzoek leveren. (CB) 

 Lokale kennis moet je lokaal bediscussiëren, gewoon met elkaar. Ik wil me hier niet aan verbinden. (AL) 

 Kwaliteit van de inhoud borg je alleen met archeologische deskundigheid bij gemeenten. Maar: 
oppassen dat je een betweter bent. (MP) 
 
BM voegt toe: we willen de kwaliteit stimuleren. AC vraagt: wáár kan je als convent een initiërende rol 
spelen? Dat doen we niet. We vinden dat we van de inhoud zijn. 
 

 GK noemt de rondreizende tentoonstelling ‘Gat in de stad” 

 Archeologie 3.0: nationaal fonds en zorg om kwaliteit bij de gemeenten. We zijn er alleen voor onszelf 
(eerder geformuleerd) (MP) 

 MW wil afronden. Komen er volgende keer op terug. Wil julie uitnodigen om beste onderzoeksrapport 
op te sturen naar CGA/MM 

 

AC rondt af: sinds 2007 is er marktwerking. Wat vindt het convent daarvan? MP zegt: wat is wenselijk qua 

ranking systeem en wat is mogelijk? 

Rondvraag 

 AB vertelt dat half november in Utrecht wordt verhuisd en dus Regentenzaal dan niet meer beschikbaar is. 

 Agenda getrokken: volgende vergadering op woe 4 nov 2015. Daarna andere locatie zoeken. 

 MiG vertelt over 100e archeologische publicatie in Zutphen: Gaat over scheepswrakken, via uitgever SPA te 
bestellen. 

 DK wil argumenten pro en contra een kwaliteitsmanagementsysteem opsturen naar MW en DW. Is goed. 

 PB wil graag de contactgegevens van Joost Kuggeleijn. Joost Kuggeleijn heeft antwoord gegeven aan 
minister, maar er is  geen contact met gemeente geweest over deze grote opgraving in binnenstad Alkmaar. 
Zijn onwaarheden verspreid. Gelukkig gedekt door bestuur vanaf het begin. MW geeft gegevens door. 

 CB heeft haar proefschrift ingeleverd. 

 MG zoekt een eenvoudig beheersysteem voor het nieuwe depot. Wie heeft ervaring met pakbon? Tips 
welkom. 

 

   Tot 4 november! Regentenzaal Utrecht, 10:30 uur – 15:00 uur 


