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Onderwerp :  Notulen ALV op 25 juni 2015 
Plaats:    Utrecht, Regentenzaal 
Tijd:    10:30 – 15:00 uur, lunchpauze 12:15 - 13:00 uur 

 

Aanwezig: 

Maarten Wispelwey (MW), Thijs Terhorst (TT), Ria Berkvens (RB), Dieke Wesselingh (DW), Marc Kocken (MK), 

Arnold Carmiggelt (AC), Annet Bakker (AB), Charlotte Peen (CP), Michiel Bartels (MB), Erik Peters (EP), Mariëlle 

Kenemans (MKe), Milo Verhamme (MV), Maarten Groenendijk (MG), Anja van Zalinge (AvZ), Masja Parlevliet 

(MP), Steven Jongma (SJ) 

Afwezig met kennisgeving: 

Bart Vermeulen (BV), Corien Bakker (CB), Joris Habraken (JH), Hilde Vanneste (HV), Peter Bitter (PB), Channa 

Cohen Stuart (CCS), Claar Rodenburg (CR), Hans Koot (HK), Leonie Weterings-Korthorst (LWK), Floor 

Timmermans (FT), Michel Groothedde (MiG), Marion Aarts (MA), Gert Kortekaas (GK), Piet Kleij (PK), Ilse 

Schuuring (IS), Maarten Dolmans (MD), Marco Vermunt (MaV), Guido van den Eynde (GvdE), Martijn Defilet 

(MD), Carla Soonius (CS), Nico Arts (NA), Anne-Marie Luksen (AL), Tim de Ridder (TR), Antoine Roeloffs (AR) 

 

Ochtendprogramma 10:30 uur – 12:15 uur 

1 Opening, mededelingen, notulen 

 Welkom door MW; er zijn 24 afmeldingen; welkom aan Thijs Terhorst (Amsterdam) 

 In middagdeel zal discussie over certificering zijn. Op de website staat de uitnodiging voor 

proefpersonen. MM zal dit ook nog rondsturen. Vraag: wat kunnen we meenemen in de discussie? 

Meld het ons. 

 Werkgroepen werken hard. In CCvD vormen alle producten bij elkaar iets ‘logs’. Mogelijk kunnen 

we zorg wegnemen door goede ideëen 

 Heugelijke mededeling: gelukt om vervanging te vinden van MG bij SIKB: Annet Bakker. Geweldig! 

Aanstaande dinsdag eerste vergadering, goed om in ieder geval per mail eerste reactie te geven. 

 Notulen 

o In vorige notulen is Milo Verhamme per abuis als MV en MiV aangemerkt. 
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o Iemand iets gehoord over BB artikel, of van Chris Sueur en Jan Breimer? RB: hebben 

dubbele agenda’s. Straks meer hierover. 

2 Erfgoedwet en omgevingswet / CGA reactie op amendement Ronnes 

 MW: hebben stem laten horen aan alle leden van de vaste kamercommissie. Wil werk maken van 

één op één contact. Plenaire sessie van omgevingswet was gisteravond (24 juni ’15) Volgens RB 

zou de SP met een amendement komen, maar is dat niet gebeurd. Volgende week is de stemming 

(eind juni ’15). RB wil afstemmen met VNG, er zijn korte lijntjes. 

 MK vraagt zich af of de brief aan 2e kamer ook aan de verschillende partijen gestuurd moet? (Ja. 

RB heeft gemaild) CGA heeft zetel van VNG. Is er contact geweest? Als dit amendement wordt 

aangenomen, zullen kosten stijgen. VNG had zelf ook reactie moeten geven. 

 MP zegt dat brieven sturen weinig effect heeft. Moeten nadenken over betere lobby; we hebben 

de grote partijen nodig. Via-via contact werkt heel goed. En daarbij focussen op een paar punten, 

niet 5 of 10 dingen tegelijk willen bereiken. MP heeft aan FGM gevraagd of ze nog kunnen 

lobbyen; geen reactie gehad. 

 DW: Archon heeft met OC&W aan tafel gezeten. Met ons is het nooit besproken. MW heeft een 

memorie van toelichting gekregen. MV : we worden zoet gehouden met “maak je niet druk”. 

 AvZ: aan wie gaan wij de brief sturen? MW heeft aan de telefoon gehangen, o.a. met Anneleen 

van de Water (voorzitter NVvA); zij komt straks vertellen. 

 AC wil met elkaar 3 à 4 punten vaststellen, wat de risico’s zijn. En vindt dat we grote bedragen 

moeten noemen, bijv: dit kost 100 miljoen euro aan de gemeenten. 

 MW heeft zorgen aan RCE / Gerda de Bruijn gemaild. Schultz zegt bijv. dat het goed onderbouwen 

van verstoringskaarten óók geldt. Je moet dus ook aantonen dat het er níet zit. Gemeente is niet 

de verstoorder, al gaat dit punt meevallen, denkt MW. MK: het is goochelen met woorden; je kunt 

er alle kanten mee op. MG : we moeten het goed onderbouwen. 

 MP denkt te weinig data te hebben in Apeldoorn. AC zegt dat voor Rotterdam mogelijk €3 tot €4 

miljoen nodig is om het gebied beter in kaart te brengen. DW: zo’n bedrag noemen is heel 

krachtig. 

 MP wil het artikel van BB gebruiken voor onszelf. Benadrukt belang van aanwezigheid expertise bij 

gemeenten. AC vindt het prima om het om te buigen, maar: moeten veel helderder / zwart-wit 
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formuleren. En ook door VNG laten verwoorden; die lijn hebben we nodig. “Het gaat om 

maatwerk.”  

 DW zegt: En informatie uit boringen vloeit terug in beleid. AC wil die zaken bundelen en dan via 

VNG laten gaan. Met daarbij een korte reactie op het artikel in BB. DW waarschuwt het convent 

om geen individuele reacties te plaatsen op internet. MG zegt dat we moeten beamen dat het 

terechte kritiek is. 

 MP vat samen: we willen het nuanceren. Dus: expert judgement / geen openbare discussie voeren 

en het woord statistisch vervangen door: wetenschappelijk. Stelt voor dat wij zelf de brief 

schrijven en VNG hem dan ondertekent. Zo formuleren dat ze het oké vinden. 

 MW : Anneleen v/d Water wil n.a.v. amendement verenigen, vanwege kostenaspect en : we 

hebben al goede kaarten. De details kosten miljoenen. MP: Dit is geen schot hagel, maar een 

kanon op een mug. MW: Of je nu andere verwachtingskaarten hebt, de raad blijft 

vrijstellingsgebieden aanwijzen. Voor goed onafhankelijk advies: ondersteun onze roep om 

verhoging deskundigheid. Verantwoordelijkheid ligt bij de verstoorder. 

 MP vraagt om leesclubje. Terplekke gevormd met AC, MK, AvZ, MW en RB. Dit wordt een brief 

namens VNG, uiterlijk maandag 29 juni versturen. RB is benieuwd naar de discussie van 

gisteravond. MG stelt voor om brief aan BB en andere partijen te sturen 

3 Archeologie 3.0 

MP is twee weken geleden bij bijeenkomst geweest van deze club/platform. Er zij 750 mensen lid 

geworden via Facebook. Algemene opinie: zorgen om kwaliteit bij gemeenten. We missen een 

nationaal fonds; hierover is een motie ingediend. Vervolgens verscheen er artikel in Trouw en kon MP 

op Radio 1 toelichting geven.MP: Het platform is leuk, energiek initiatief en achterban-overstijgend. 

Binnenkort overleg met stichting Reuvens, over hoe ze kunnen ondersteunen. MG ziet in platform een 

signaal dat de achterban zich door bestaande clubs niet vertegenwoordigd voelen. DW is benieuwd 

naar de leden. Werken vooral voor bedrijven en noemen zichzelf ‘het werkveld’. Op onderdelen zijn ze 

slecht geïnformeerd. Er is een grote afstand tot bijv. de erfgoedwet. RB ziet platform als middel om 

elkaar snel te informeren. MG: het is goed punt dat als CGA iets vindt, niet de hele archeologische 

wereld dat vindt. 

MP: Dat de verstoorder betaalt: oké. Maar.. hoe moeten excessieve kosten aangevuld worden vanuit 

gemeenten? Vanuit RCE vaak afgeraden: ‘het project kost veel werk’. SJ noemt de gemeente Texel, die 

heeft inclusief Waddenzee zo’n 500 scheepswrakken. Kosten zijn niet te dragen. MP heeft gemaild 

met GroenLInks Groningen : gemeenten krijgen geoormerkt geld voor archeologie. VNG % hieruit 
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trekken en in Fonds stoppen. MV: voor gemeenten die nog niks krijgen, is er 11.000 te krijgen. DW: Is 

dat goed op z’n plek? Dit gaat niet over gemeenten waar het wel goed geregeld is. 

MP denkt dat Archeologie 3.0 zich beste kan richten op standpunten die ‘veilig’ zijn, zodat brede 

mening naar buiten kan komen. AC benadrukt dat er veel mensen in platform zijn verenigd vanuit 

emotie/liefde voor het vak. “Moeten we koesteren; wij zitten vast in processen.” MW hoorde op 

bijeenkomst “dat iedereen lid moest worden van CGA.” 

4 Terugkoppeling RCE (o.a. archeologie voor gemeenten) door Ria Berkvens 

Diverse producten: 

 Archeol. vriendelijk bouwen, met offerte van RAAP en richtlijnen SIKB 

 Best practices, brochure handhaving en preventie is klaar 

 Modelvoorschriften 

 Modelbrieven handhaving (bijv. overtredingen) 

 Kracht van vrijwilligers – archeologie van Nederland (brochure is klaar / op website) 

 Archeologie Platform, mogelijk in december  

 Bijeenkomst bij gemeenten houden (28 januari 2016) 

 Kennisbron 

 Handreiking voor gemeenten zonder archeoloog 

Komt veel reactie vanuit ALV op deze laatste handreiking: Zonde van het geld (MP)! Handreiking om 

Saxion studenten ons werk te laten overnemen (MV)? Dit is de realiteit (DW). Je moet kwaliteit in huis 

hebben, maar: richtlijn voor niet-archeol. gemeenten maken (CP). 

Tessa de Groot en Gerda de Bruijn delen standpunt niet. Zij zijn akkoord met de PUmA eis (HBO 

niveau) RB voegt toe dat het onbekend was dat PUmA niet over het beoordelen van rapporten gaat. 

DW: er zullen gemeenten zijn die zeggen, geef mij maar een handreiking. MV wil waarschuwen voor 

contra-effect: gemeenten mét archeoloog denken dat het wel onsje minder mag. 

AC ziet dat RCE zich bemoeit met zaken waar geen kennis maar wel veel geld heen gaat. “We moeten 

het gesprek aangaan.” AC wil duidelijk hebben wat hun belangen en wat onze belangen zijn. Vraag is 

hoe wij hen kunnen helpen. Zijn toch geen concurrenten van elkaar? Hoofdrolspelers uitnodigen hier? 
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MW noemt vb: bijdrage aan visie van RCE. “Je wordt een keer gehoord, meer niet. RCE trekt zich 

overal terug. Maken wel alle handreikingen op verzoek van de minister. (vd: Jan van Doesburg) 

Benieuwd wat wij van hun kunnen verwachten. Op 10 september is er weer overleg. Wil het 

bespreekbaar maken, maar ben bang dat ze hetzelfde antwoord zullen geven.” 

MB ziet RCE als een bunker, waartegen niet valt te praten. Vraagt: wat kunnen wij voor hun doen? 

5 Kwaliteitscriteria en wet VTH door Ria Berkvens 

 VNG : tegen sommige punten 

 Wet VTH: modelverordening; 

 Alle gemeenten moeten vanaf 1 januari zo’n modelverordening hebben 

 Kwaliteitseisen (PUmA niet genoemd, maar worden wel bedoeld) 

 Minister wil het doordrukken 

 Hoe kwaliteit bereiken in de komende twee jaar? Wie doet het beheer van de kwaliteitseisen? 

Onbekend. 

6 Discussiestuk door Arnold Carmiggelt (database kwaliteit van archeologen en besteding CGA gelden) 

Kasreserves CGA €40.000, hoe besteden? De werkgroep met Arnold Carmiggelt, Huib Jan van Oort en 

Tim de Ridder buigt zich tevens over een database waarin kwaliteit van archeologen staat. Belangrijk 

onderwerp, nog verder uitwerken. Uitkomst nu: 

 Kwaliteitsprikkel geven aan archeologisch werkveld; 

 Vermindering bureaucratie / onnodige lastendruk; 

 Richting bedrijfsleven positiever beeld geven; 

 “Michelin sterren” op bedrijven plakken op basis van geleverde producten (rapport/onderzoek); 

 Openbaar toegankelijke lijst maken. Proces/klantvriendelijk/vakinhoudelijk kan in de lijst. “We 

zouden een aparte stichting kunnen oprichten; niet vanuit het CGA doen. Daarnaast zouden we 

vanuit CGA dingen handiger/sneller kunnen doen. Het hele proces van bureauonderzoek 

overbodig maken.” 
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Reacties ALV: 

 De klant moet ook meegenomen worden (AvZ); 

 Positief om bedrijven te informeren dat je tevreden bent. Op Reuvensdagen kan je winnend 

rapport presenteren (MW); 

 Vanuit RCE de vraag: voorbeeldige rapport over arch. vooronderzoek (MK); 

 ‘Past performances’ is er al, steeds op dezelfde manier beoordelen (MG); 

 Wij hanteren quick scan al. Niet helemaal KNA-waterdicht (MV);  

 Belangrijk om te weten: wie betaalt? (DW); MK: de initiatiefnemer betaalt. 

Wordt vervolgd (MW) 

 

Middagprogramma 13:00 – 14:30 uur 

 

7 Anneleen van de Water – voorzitter NVvA 

Nieuw aangetreden als voorzitter. Vindt het amendement van Ronnes een kwalijke ontwikkeling. Wil 

een reactie schrijven. Algemene taak is 

 Archeologisch onderzoek 

 Methodenpalet - en daar creatief mee omgaan. 

Verwachtingskaarten zijn geen feitenkaarten. We hebben deskundigheid nodig.  

Reacties ALV: 

 Enige onduidelijkheid bij Anneleen v/d Water over wat precies bedoeld wordt in motie Ronnes. CP: 

volgens mij zijn we het eens.  

 RB: wij hebben al een reactie gestuurd aan de kamer.  

 MW onderschrijft standpunten NVvA: ‘statistisch’ veranderen in ‘wetenschappelijk’ en nadruk op 

expertise bij de gemeente; archeologische toets vanuit gemeente. 
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 MP: Maar proces anders inrichten? 

 MG: Als je kaarten wilt veranderen, ben je miljoenen kwijt. Als je nadruk legt op expertise bij 

gemeenten, worden kaarten gebruikt zoals bedoeld. Statistisch is heel lastig in archeologie, 

daarom: wetenschappelijk. 

 MW: Reactie CGA namens VNG 

 Adequate verwachtingskaarten: miljoenen kwijt; 

 Archeologische deskundigheid in huis hebben, waardoor andere onderzoeken niet 

nodig zijn; 

 Hebben al een vangnet met huidige werkwijze. Misvatting dat het altijd leidt tot 

veldwerk; 

 Toevalsvondsten en alle ellende die daaruit komt (AC). 

 MP: wij schrijven namens VNG een brief. Om kracht bij te zetten. Wat is jouw idee hierover? 

Anneleen van de Water: oppassen dat we “wij weten het lekker beter” gaan roepen. 

Voorstel/voorzet voor een brief moet vanavond/vannacht nog komen. Zondag/maandag de kamer 

bestoken. Wij zijn níet te laat; de strijd is níet gestreden! Brieven gelijkaardig maken. 

 DW: niet letterlijk hetzelfde schrijvevn. MP: ruchtbaarheid richting pers. Onze brief aan BB (MK) 

 MW: brieven gecombineerd versturen. 

8 Reuvensdagen, toelichting door Masja Parlevliet 

Reuvensdagen dit jaar in Zwolle. MG vertelt daar over Behoud in situ. Sigrid de Roode vertelt over 

archeologie en natuurontwikkeling. 

9 Discussie over certificering 

De certificering is een rijdende trein. Vrijgegeven, maar nog niet goedgekeurd. Merken in CCvD dat er 

een wisseling van stemming is. Sommige bedrijven beginnen nattigheid te voelen. Namens diverse 

leden van het CCvD aan de SIKB laten weten dat dit product nu niet is wat we wilden. Want: 

 Om welke kwaliteit gaat het nou? 

 Wat winnen we daarmee? 
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 Interne audits, alles optuigen. 

Alle stukken zijn te lezen op de website van het SIKB.  

MW: Jelle de Boer zweet peentjes omdat wij processtappen terug willen brengen. Waar zit de 

kritische balans? Waar zetten we op in? Toetsing in ’t veld en intervisie belangrijk. Veel gemeenten 

hebben een archeoloog daadwerkelijk aanwezig. Raad van accreditatie: product omschrijven, toetsen 

en onderbouwd afwijken van audit frequentie. Naast de certificering is het beroepsregister belangrijk: 

in periode van 4 jaar een aantal punten te krijgen; kijk in je eigen organisatie of dit concreet haalbaar 

is. 

MB: wie wordt hier gelukkig van? MW: Ik niet, maar we zijn nu eenmaal in de markt gezet. Ergens 

moeten we iets borgen. Kwaliteit wordt niet getoetst, maar we hebben een rapport. Bij andere 

partijen is er ook moeheid en frustratie. Niet gelukt om te zeggen: wat willen we wel? SIKB is bewaker 

van KNA; zij gaat namens het veld met minister onderhandelen.  De minister wil een certificaat. 

MP: Wat wil je aan input nu? MW: ik hoop dat iemand een oplossing heeft. Niemand wil teveel 

regeltjes.  

DW: Uitgangspunt is de KNA. Er is een gedeeld gevoel van “is dit niet te zwaar” maar de KNA is het 

houvast en dit is wat je er van kan bakken. Niemand is tegen kwaliteit, maar we kunnen niet 

tegenstemmen. MG: Zijn er partijen die er niet mee door willen? DW: niemand wil er niet mee door. 

MV heeft voorgesteld om met een alternatief te komen. MG: iedereen vindt dat er teveel en te vaak 

audits komen. Voorstel is 1 x per jaar. DW: zo simpel is het echt niet. Lost niks op, minder audits 

betekent zwaardere audits. We gaan ’t uitproberen in de proeven. CCvD zegt: probeer het uit, enige 

manier om het terug te snoeien. EP: in het najaar konden we kiezen tussen lichtere (systeem) en 

zwaardere (proces) variant. We hebben voor de lichtere gekozen. Iedereen wilde zwaardere, behalve 

Convent. MW: rekensom blijkt verkeerd voorgespiegeld. Qua tijd en geld zijn we uiteindelijk niet 

geholpen met de systeemcertificering. DW: hebben in Rotterdam eigen auditing afdeling, aanrader 

voor iedereen, helpt om grip te krijgen.  

Er volgt nog meer discussie:  

Kunnen we nog een keer roepen dat we de lichtere variant willen? (EP) DW zegt dat we dat al gedaan 

hebben. Dit is marktwerking, hoort erbij (AB) Het is een kwaliteitsdiscussie (MW). Probleem is dat 

niemand het wil, maar allemaal om een andere reden, vandaar niet één alternatief (MG). Wat 

bereiken we nou? De certificering ondervangt nauwelijks iets (MV). DW zegt dat we de kwaliteit niet 

kunnen loslaten. Er worden sancties ingevoerd: je kan tijdelijk of definitief geschrapt worden. Dat is 

winst. MG: kunnen we bepleiten om onderdelen te schrappen? DW: de minister heeft kaders 
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gegeven, daarbinnen is ’t aan het veld. Een paar handelingen zijn verplicht voor de certificering: 

bureauwerk en PvE. We blijven lobbyen voor archeologische deskundigheid bij gemeenten (MW) 

De proeven zullen in de zomer plaatsvinden, aanmelden kan bij het SIKB, reageren voor 14 aug. Als 

controlestappen eruit vallen, mis je dan essentiële zaken? (DW) MM mailt nogmaals rond. 

10 Beroepsregister 

MG: in beroepsregister heeft senior het te druk om te kijken of het wel goed gaat.  SJ: CGA deel van de 

kwaliteitstoetsing naar zich toetrekken? MW: kwaliteit gaat niet meer over inhoudelijke kwaliteit, 

rotdiscussie. AB merkt op dat junior archeologen behoefte hebben aan iemand die ze het vak leert. 

MW: graag al je ideëen aan het bestuur sturen. 

Rondvraag: 

 AB: Zijn er gemeenten die een drone hebben? SJ antwoordt dat een drone ongeveer €700 kost. 

Maakt elke 5 sec. een foto. 

 MG doet onderzoek naar palen/funderingen en is op zoek naar informatie over de periode 1700-

1900. Wie weet iets over funderingen in zijn/haar gemeente in die periode? In literatuur niet 

gedocumenteerd. SJ en AB hebben wel voorbeelden. 

 MP wil van RAAP/Martin Verbruggen meer openheid over onderzoekjes. MP werd 3 maanden 

geleden benaderd door studente, maar heeft geen inzage meer gehad in resultaten (wel 

gevraagd). Waarom doet RAAP dit niet pro-actief naar buiten? MW vrragt Martin. MV: op zich 

sturen ze wel altijd mailtjes met rapporten, bijv. over WOII 

 

 Datum volgende vergadering: 16 september 2015, wederom in Utrecht/Regentenzaal. 

 

 

 

 


