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Onderwerp :   Notulen ALV op 24 maart 2016 

Plaats:   Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2, kamer 2.14 

Tijd:    10:30 – 13:00 uur 

 

Aanwezig: 

Masja Parlevliet (MP),  Gilbert Soeters (GS), Leonie Weterings Korthorst, Bart 

Vermeulen (BV),  Davy Kastelein (DK), Monica Alkemade (MA), Annet Bakker (AB), Marc 

Kocken (MK), Steven Jongma (SJ), Carla Sooniu s (CS), Peter Bitter (PB), Arnold 

Carmiggelt (AC), Erik Peters (EP), Francien Snieder (FS), Channa Cohen Stuart (CCS) , 

Marloes Müller (MM, notulen)  

 

Afwezig met kennisgeving:  

Maarten Wispelwey, Anja van Zalinge,, Maarten Groenendijk, Ria Berkvens , Tim de 

Ridder, Milo Verhamme, Nico Arts, Claar Rodenburg, Hans Koot, Jacqueline 

Hoevenberg, Guido van den Eynde, Marion Aarts, Joris Habraken, Marlous van 

Domburg, Charlotte Peen, Mariëlle Kenemans, Jan Willem Hogestijn, Alexander Jager, 

Bernard Meijlink, Ilse Schuuring, Marco Vermunt, Hilde Vanneste.  

 

Opening, mededelingen , notulen  

 MP zit vandaag de vergadering voor en vervangt daarmee MW. Stelt voor 

timemanagement even te vergeten zoals aangegeven in de agenda. 

Vermoedelijk extra tijd nodig. Er is geen middagprogramma. 

 Marc Kocken vertrekt bij de Omgevingsdienst Achterhoek en gaat in Drenthe 

werken als projectleider Drents Erfgoed. Opvolging nog onbekend, er zijn 

meerdere mogelijkheden. Als er een vacature komt, laat hij het weten.  

 Aanvulling op notulen 4 nov 2015 pag. 2: AWN komt fors tekort. Zoeken 

samenwerking, ze missen de doelgroep 26+ tot 50 -. MP voegt toe dat MW met 

hen aan het praten is. Verwachting is vooral actie van binnenuit.  
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1 Dalfsen / Delft / Deventer  

BV zegt dat Deventer niet een specia le casus is zoals de andere “D’s”. Wel is er een 

hoop discussie geweest over een uitvoerende partij die niet heeft gedaan wat in  het 

PvE stond. Er is aan alle kanten afgeweken, waardoor het goedkoper wordt en BV 

gevaar loopt. BV heeft rondgebeld en sprak m et RCE / erfgoedinspectie: “Bundel 

dossiers en leg het bij ons neer”.  Vraag aan de vergadering van BV: ervaren meer 

collega’s dit probleem? En kunnen we hier stappen op ondernemen? Wellicht via een 

brief (“Let op opdrachtgever, u wijkt af”) Of via het aans chrijven van NVAO en VOiA.  

MP reageert: er zijn op drie niveau’s stappen te ondernemen.  

1. Met gemeente + bedrijf samen kort sluiten;  

2. Met archeologisch bedrijf over hebben;  

3. Met z’n allen oppakken.  

MP heeft dit zelf ook meegemaakt. Als het breed gedragen is, dan aankaarten bij NVAO 

en VOiA. CCS voegt toe dat zij het toezicht intensiveert en één keer per week langs 

gaat. BV doet dit al, maar ervaart dat het zo snel gaat dat er niks meer te controleren 

valt. Wordt heel moeilijk gemaakt om controle te doen. Zijn organisatie wil meer aan 

de markt overlaten. Gevoel: PvE is voor spek en bonen. Hebben meer mensen dit 

gevoel? 

Reactie uit de vergadering:  

 “Slash & burn archeologie” (CCS)  

 Sommige bedrijven ben ik alert op. (MK)  

 Waarom praten we zo anoniem? Misschien komen er drie namen bovendrijven? 

(AC) 

 ADC komen we bij ons steeds tegen. (BV) 

 RAAP bij ons. (MP) 

 Is een vicieuze cirkel, elk bedrijf gaat meedoen, BAAC ook . (BV) 

 Veel bedrijven zitten ook in gemeenten zonder Conventleden. Niks terug te 

koppelen met  bevoegd gezag. (MP) 

 Oké er zijn witte vlekken hier en daar. Kern is: wij proberen als bevoegd gezag 

iets  te regelen (PvE) en daar wordt niet naar geluisterd. Worden aan de kant 

gezet. Wij als Convent moeten die rol juist wel pakken.  

 Heel de archeologie heeft mond vol over kwaliteit. We moeten het wat strikter 

en structureel aanpakken. Duidelijke ondergrens bepalen en die grens in brede 

zin dragen. (BV) 

 Helemaal mee eens. Anders nadeel in de structuur die we hebben bedacht . 

Afkeuren, geen bouwvergunning! Vanuit bedrijf te begrijpen dat ze goedkoop 

willen. (AC) 
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 Kunnen wij handhaven? Wekelijks overleg en in PvE opnemen dat je het werk 

kunt stilleggen. (PB) 

 Kunnen drie mensen zich hierover buigen en volgende keer op terug komen? 

We hebben een bad example per bedrijf nodig. (MP)  

 Moeten we zover gaan? De vraag: wat is er om de kwaliteit te handhaven? Bij 

bedrijven neerleggen. Waar is jullie eigen rol?  

 Heel belangrijk onderwerp, bedrijven zelf ook kritischer . (AC) 

 Wij schrijven zelf PvE’s, gratis. Bij bedrijven bieden we dit aan. Da arin staat dat 

bij elke afwijking overleg moet zijn. Wel wordt het steeds moeilijker om gratis 

te leveren. Wie vraagt geld?(FS) Wij. (LKW) 

 MP vraagt: Bart, kan je hier iets mee doen? Volgende vergadering in het 

middagprogramma. Wie doet mee? Bart Vermeulen, Peter Bit ter en Davy 

Kastelein. 

Hierop volgt een discussie naar over de situatie rond de nieuwe kerk in Delft . 

MP legt uit dat het Convent geen standpunt kan innemen over één gemeente, zoals 

casus Delft. We kunnen als gemeente niet tegen een andere zeggen dat ze het niet 

goed doen. 

SJ vertelt: MW had ons gebeld, omdat er veel vragen bij het Convent binnen kwamen. 

Dit waardeerden we. Afgelopen 5 jaar wel eens een slapeloze nacht gehad. Het doet 

pijn dat je als archeoloog vleugellam bent en een amateurclub haalt de hete kolen uit 

het vuur; ze hebben te weinig kennis van zaken. Daarom een stap naar de Raad van 

State maken. De hoop is dat de Raad kijkt  naar de intentie van de wet;  Raad van State 

zit meer op de inhoud, wat een kans is. Binnen de gemeente is er grote verdeeldheid. 

Meerdere partijen: RCE en gemeente geven grote subsidies. Ministerie van algemene 

zaken gaat over de koninklijke grafkelders. Het is een heel beladen situatie.  Bestuur 

heeft ruimte gegeven voor negatief advies, daar was ik gelukkig mee. Maar helaas niet 

gelukkig met de afweging. RCE en ook provincie hebben grote belangen. Vergunning 

gaat over het hele project (kerk en kelders), dat verhult de geldstromen. Als we de 

vergunning niet krijgen, dan ook geen koninklijke grafkelder. Het rijk heeft bijgepast 

bij de koninklijke kelder. De kerk en de gemeente én de provincie hebben eisen 

aangepast toen het geld op was.  

Reacties: 

 MA: Bij ons is ook een situatie: de renovatie van het Binnenhof. Wij verw ijzen 

naar Delft: NIET blind varen op wat het rijk zegt. Dat heeft onze gemeente 

geleerd. 

 Vreselijk om amateurclub in te schakelen hiervoor. Ik vraag me af of dit kan, de 

eisen aanpassen als het geld op is. Dit betekent dat als er uitkomt bij de Raad 

van State dat er geen ondergrens is, we wel kunnen ophouden. Het is een 

hellend vlak. 

 We kunnen wel via de achterkant bevragen en prikken (MP)  
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 Het is structureel dat de boven- en ondergrond niet worden gecombineerd. 

(CCS) 

SJ wil vragen over de inhoud graag beantwoorden, bel of mail dan even. MP vraagt of 

hij een keer een middag hierover wil komen pra ten bij de ledenvergadering. SJ doet dit 

graag, als het allemaal achter de rug is. Nu nog bloedserieus.  

 

2 Arbitragecommissie 

MP vertelt over Jaap Kool, oud-jurist en archeoloog die de kwaliteit bij de gemeenten 

heeft onderzocht. Kool gaat een arbitragecommissie oprichten, een particulier 

initiatief om een plek te creëren waar je je klachten kwijt kan. Goed om van te weten. 

Hij zoekt nog bestuursleden.  Vraag is: wat vinden we van de commissie. Is het een idee 

om een gemeentelijk archeoloog in het bestuur te hebben? 

Reacties: 

 Wat is de status? (AC) 

 Is dit het moment voor een commissie? Hoe verhoudt zich dat tot de rest? (MA)  

 Wat zijn de bevoegdheden? (PB)  

 Beroep en bezwaar moet duidelijk zijn . (MA) 

 Zal MW vragen of hij het stuk kan rondsturen . (MP) 

 Vind dat we eerst de certificering moeten rond hebben. Dan pas gaan kijken 

hoe we het eventueel kunnen repareren. (AC)  

 Kunnen we er kosteloos terecht of moeten we toch betalen?  (EP) 

 

3  Certificering 

Tijdspad van de certificering: eind maart liggen de stukken bij de minister. Juni 2016: 

eerste zaken in werking. Juli 2018 volledig in werking . 

Reacties: 

 CCvD heeft goedkeuring gegeven. (AB) 

 Met NVAO, NVVA, VOiA en CGA hebben we aangegeven dat we de 

onderhoudseisen niet willen. CCvD zegt: het is niet unaniem, dus advies wordt 

niet overgenomen. 

 Kunnen we de SIKB passeren? Wij willen dit niet, 85% wil dit niet (BV)  

 Is dat zo, 85%? (MA) 

 Zit een enorme geldmachine achter. (AB)  

 Op 1 juli gaat de erfgoedwet in. De certificering gaat starten. Wij sorteren 

intern voor. Hakken in het zand heeft geen zin.  (MA) 
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 Wij zijn ook begonnen. Maar het probleem is: drie jaar lang hebben  we 

gesproken. Substantieel deel van de beroepsgroep wil het niet. Vertrouwen is 

zoek als alles genegeerd wordt.(BV) 

 Oppassen om in openbaarheid zo ’n uitspraak te doen. (MA) 

 Ik vertel over het proces en hoe het verloopt. Ook al zijn we het er niet mee 

eens, dan toch gaat het door. (MP) 

 Het gedeelte wat is vastgesteld is, daarin hebben we meegedacht. Maar gaat 

het over de onderhoudseisen: dat gedeelte is niet meegenomen. (EP) 

 Ik word er best moe van. Laten we het over concrete onderdelen hebb en. Trein 

gaat toch door.(MA) 

 Er is alleen nog discussie over beroepsregister, opleidingseisen en 

puntensysteem.(MP) 

 

4 Verstoringen in kaart  

CS licht toe: “Het doel van het onderzoek en de relatie met archeologie is niet 

duidelijk. RCE is zich aan het beraden; willen wel door met de kaart. Regionaal heb ik 

ook verstoringskaarten, maar uitrollen over heel Nederland is best lastig. Ik zal de 

notulen toesturen voor de website, plus drie rapporten.”  LKW zegt dat alledrie de 

rapporten een systeem geven waar je niks aan hebt.  EP heeft zelf rapport gemaakt met 

percentage en welke verstoringen er zijn. MP : “We blijven betrokken  en zetten alles 

op de website.”  

 

5  Omgevingswet 

MP vertelt dat de omgevingswet is vertraagd. Na de eerste ronde kwamen zoveel 

reacties waar meer in zit. Volgens MW verandert er in grote lijnen weinig . EP zegt dat 

het een soort van routeboekje moet worden; voor  de burger moet het makkelijker 

worden. MP: “Begin april zaten we bij RCE en spraken hierover. Dit zullen we op 

website zetten.”  

 

6 Archis 3.0 bijeenkomsten 

PB vertelt dat er grote schaamte over het product bestaat. In juni wordt beslist over 

de maatregelen. MP heeft een achterdeurtje voor Archis. PB weet dat sommigen Archis 

2 hebben leeg getrokken en op de server hebben gezet.  

 

7 Visiestuk CGA  

MP geeft AC het woord. AC heeft met Djurra Scharff gesproken, maanden geleden al. 

Het CGA zit met het visiestuk en heeft geld om hierin te investe ren. AC heeft Djurra 

Scharff het visiestuk gegeven. Zonder verplichtingen gevraagd wat ze zou kunnen 
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betekenen. Volgende punten gegeven over wat er nu o.a. allemaal speelt  in de 

archeologie: 

o De rol van de gemeenten;  

o De omgevingswet; 

o Allerlei spelers; 

o Halen we als Convent alles uit onze samenkomsten?  

Misschien moeten we meer bevragen welke ro l anderen ons toekennen. Hebben een  

TO DO lijstje gemaakt. Als we naar instanties gaan om gesprekken aan te gaan, moeten 

we terugkoppelen. De zakelijke kant aftimmeren. Plan + kosten beramen. We kunnen 

een start maken om Convent sterker neer te zetten en onze rol te versterken. We 

moeten als Convent onze platformfunctie en diplomatieke rol uitbouwen . Hoe ziet 

‘men’ ons? Gelet op de grote dynamiek in  ons veld, kan een onderzoeksvoorstel helpen 

om dit te verbeteren. 

MP denkt dat dit verhaal net een vergadering te vroeg komt. Het plan is nog niet 

goedgekeurd. En vraagt: zijn er ideeën hier in de ALV? Een goede missie en visie is heel 

goed, zegt SJ. “Was dame zelf aanleiding om dit te doen? Hoe zit het nou?” AC legt uit 

dat er een bedrag beschikbaar is bij het CGA en we ons hebben afgevraagd w at we 

daarmee zullen doen. Eerdere ideeën zijn van tafel geschoten. Deze dame is iemand 

met ervaring, opvatting en heeft een pro -actief optreden. Het hoeft niet persé met 

haar, maar zo kwam het bij elkaar.  

MP vindt het een goed onderwerp: hoe ziet de buitenwacht ons? Hoe denken we zelf 

over ons? En hoe kunnen we onderling een bepaald kwaliteitssysteem hebben ?. MK: 

een goede spiegel voorhouden is heel gezond. AC zegt dat het bestuur een voorzet 

moet geven. 

 

8 Noodfonds  

MP vertelt dat bij het rijk eind 2015 een potje is gevonden van 250.000 euro, waarop 

zowel MW als MP werden uitgenodigd om met Joost Kuggeleijn en Marjolein Verschuur 

van de RCE te praten. MA maakt een kanttekening: ik zit in commissie Erfgoed. Als de 

Raad van Cultuur hierover moet adviseren (niet heel bekend in archeologische wereld) , 

even goed kijken naar de rol van de commissie. Er is nu niet meer per specialisme een 

commissie, het zijn er nu nog vier. Er wordt erfgoed-overstijgend geadviseerd; het zijn 

geen specialisten. FS vraagt waar het advies over gaat, over het bedrag? 

MP legt uit dat het een potje is dat niet gebruikt is. Het betreft een eenmalige 

zoekactie. Er zal ook een beetje naar Dalfsen gaan. RCE wil b estaande onderzoeken 

opplussen. MA heeft gevraagd of verzoek al binnen was bij Raad van Cultuur. “Nee, 

vraag is niet duidelijk .”  MP zal Joost Kuggeleijn even mailen.  Het is gerelateerd aan 

veldwerk en uitwerking; kan niet gelabeld worden aan de AWN. 

MP ziet de gesprekken als een opening om er iets structureels van te maken. “Ze staan 

open voor advies vanuit het veld hierover, Dit kan een pilot zijn voor de keren erop. In 

het voorstel dat er uiteindelijk komt, worden wij als CGA en ook  stichting Reuvens 
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gekend. Joost Kuggeleijn staat sympathiek tegenover een noodfonds, maar : “Moet 

vanuit jullie komen.”  Bij het Reuvensclubje is volgens MP al nagedacht over hoe het 

fonds te vullen. 

BV vraagt zich met welk doel we het noodfonds willen. Het woord noodfonds is 

suggestief. “We moeten zuinig zijn met termen. Inhoudelijk ben ik het ermee eens. Het 

is een keuze om op wetenschappelijk niveau te acteren.  Als dit nou een pot wordt om 

de lat lager te leggen? Dat is een belangrijke discussie.”  MP vraagt of Bart hierover wil 

meedenken. “Je kijkt heel zuiver naar de rol van het bevoegd gezag.  Zijn er nog andere 

mensen die willen meedenken? (geen namen, MM) 

MP zet BV op het lijstje.  

 

9 Rondvraag 

 MM: Marion Aarts hoopt op een reactie op haar vraag op het Forum . 

 FS: Hoe ga je om met marketing bij het schrijven van een PvE? Hoe kan ik dit 

steviger in de markt zetten?  Je offerte kan gebruikt worden om verder te 

shoppen. AC vertelt dat er bij hem twee teams zijn en dat ze aan particulieren 

zeggen dat ze ook zelf PvE ’s kunnen maken. En voegt toe: je keurt toch zelf de 

PvE’s? Een boer kan zichzelf in de vingers snijden als hij een te goedkope 

offerte accepteert (moet worden aangepast). AB houdt controle van offertes af.  

CCS ziet soms hele uitwerking eruit gesloopt; logisch dat het dan zo goedkoop 

kan. 

 LKW vraagt wie zich vrijwillig gaat certificeren. Is het nodig om certificaat te 

hebben voor PvE? BV krijgt dat er helemaal niet door.  

 AC loopt tegen het bureauonderzoek aan. Vraagt hoe  dit anders te organiseren 

is. “Hoe maak je snelheid? Registreren in Archis? Wat zijn jullie ervaringen?”  CS 

heeft veldtoets/quickscan, om onnodig onderzoek te voorkomen.  MP vertelt dat 

ze het in Apeldoorn niet doen. Soms moeilijk als ander bureau op pad is, 

frustrerend. AB zegt dat ze in Utrecht alles zelf doen, behalve boren. Er is geen 

frustratie. BV voegt toe dat ze tot 2500m2 alles zelf doen. Bureauonderzoek ligt 

er al, daarna maken ze het af. MP denkt dat ook dit een onderwerp voor het 

middagprogramma is in een volgende ALV. Willen AC en CS dit delen in een 

middagprogramma? Ja. PB voegt toe dat ze het vooronderzoek afschaffen  in 

Alkmaar. “Wij hebben alles al.”  

 GB vertelt over Congres (RCE, provincie, Maastricht) , over benaderen 

archeologisch veld. Komt een brief richting CGA. 

 MA wil data voor overleggen ruim van te voren. Agenda  loopt snel vol. MP zegt 

dat de eerstvolgende ALV datum altijd gauw na vergadering  wordt 

gecommuniceerd. PB: kunnen volgende overleggen op de site? MM: twee data 

vooruit plannen?  
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 MP vertelt dat binnen stichting Reuvens behoefte is aan overleg met alle 

platforms. Heisessie gedaan. Willen gaandeweg het jaar 2 -3 keer bij elkaar 

komen voor bloedgroep-overstijgende thema ’s. Bedoeling is om werkgroepen te 

creëren om verschillende thema’s  te behandelen, zoals overstijgende 

standpunten over de certificering.  

 MK wil iedereen van harte bedanken voor de prettige samenwerking.  

 CS vindt het jammer dat de archeologie voor gemeenten een stille dood is 

gestorven. Gênant ook. 

 PB wil anekdote delen over de grote brandlocatie in Alkmaar. “Hebben als 

gemeente een enorme inzet getoond. Er was grote haast om te herbouwen. 

Bleek uiteindelijk streven tot herontwikkeling, met maximale bouwhoogte. 

Ondernemer die huilde op tv heeft kans gezien Kamervragen te stellen en 

ontving een betaling van 30.000 euro. Een spectaculaire opgraving die 

donderwolk meekreeg. Ik voel mee met Steven. We zijn uitgemaakt voor rotte 

vis. 

 MP toont haar boek, dat ze heeft geschre ven voor kinderen van 2-12 jaar, 

Swoertje wroet in vroeger. De grafheuvel . Een volgend boek komt eraan.  

 

Volgende vergaderingen:  

Donderdag 16 juni 2016 

Donderdag 13 oktober 2016 

 


