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Dagelijks Bestuur: 
Dhr. drs. M. Wispelwey, voorzitter 
Dhr. drs. H.J. van Oort,  penningmeester  
Mw. drs. M. Parlevliet, vice-voorzitter  
Mw. drs. A. van Zalinge, lid 
Dhr. drs. M. Groenendijk, lid 
Mw. drs. R. Berkvens, lid 
Mw. drs. I. Schuuring, lid 
 

 

Onderwerp :   Notulen ALV op 6 juli 2017 

Plaats:   Utrecht, restaurant Se7en 

Tijd:    13:00 – 16:30 uur 

Aanwezig: 

Arnold Carmiggelt (AC), Davy Kastelein (DK), Ronald van Genabeek (RvG), Gilbert 

Soeters (GS), Maarten Groenendijk (MG), Guido van den Eynde (GvdE), Milo Verhamme 

(MV), Maarten Wispelwey (MW), Tim de Ridder (TdR), Mark Dorst (MD, i.p.v. 

Jacqueline Hoevenberg), Nico Arts (NA), Theo de Jong (TdJ, vervangt Nico in 

toekomst), Ria Berkvens (RB), Carla Soonius (CS), Huib Jan van Oort (HJvO), Leonie 

Weterings-Korthorst (LWK), Masja Parlevliet (MP), Anja van Zalinge (AvZ), Marloes 

Müller (MM, notulen) 

Afwezig met kennisgeving:  

Ilse Schuuring, Marion Aarts, Jacob Schotten, Piet Kleij, Michel Groothedde, Mariëlle 

Kenemans, Joris Habraken, Annemarie Luksen - IJtsma, Maarten Dolmans, Peter de 

Boer, Peter Bitter, Monica Alkemade, Bart Vermeulen, Piet Kleij, Hans Koot, Matthijs 

Burger, Sigrid van Roode (functie is vervangen door Anneleen v/d Water), Janneke 

Zuyderwyk, Chrystel Brandenburgh, Francien Snieder. 

 

1. Opening, mededelingen, notulen 

MW heet iedereen welkom. Agenda wordt geaccordeerd. Na de pauze komt RCE langs; 

er is ruimte voor vragen. Na een kort voorstelrondje nemen we notulen door:  

p. 5 MP merkt op dat het erg leuk was in Medel (Tiel) en zou graag nog eens op locatie 

vergaderen. 

p. 6 RvG merkt op dat aan de overgangsregeling geen eind is vastgesteld, hetgeen 

meer ruimte geeft aan de leden.  

  

2. RCE/Reuvens/Arch 3.0/SIKB/VOIA/VNG 

 Het contact van CGA met RCE mist vaak een ‘overlegmoment’. MP denkt dat het 

goed is om hiervan voorbeelden te verzamelen (oproep: stuur voorbeelden naar 

secretariaat/MM). MG ziet dat wij als archeologen vaak mensen spreken in 

‘onderlaag’  van RCE; we zouden juist management moeten bereiken. 

Managementlaag houdt veel tegen.  
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 Stichting Reuvens deed een korte cursus over lobby, vertelt MP: Hoe kan je te 

werk gaan? Vaak gaat het bij lobby om nationaal denken, terwijl veel zich juist 

op gemeentelijk niveau afspeelt. Conclusie: op nationaal niveau gemeenten 

aanspreken. Omdat er volgend jaar verkiezingen zijn , wil Reuvens (in navolging 

van Kunsten ’92) een pamflet schrijven. En dit aan alle gemeenten sturen. MP 

wil dit op zeer korte termijn doen. Haar punten zijn:  

 Archeologie is van ons allemaal  

 Archeologie is verantwoordelijkheid  overheid 

 Archeologie verbindt  

 Archeologie is een investering in de toekomst  

 Archeologie is opgenomen in de Omgevingswet  

Volgens MG is er nu geen grote haast, omdat verkiezingsprogramma’s pas na reces 

worden gevuld. AC vindt het een breed verhaal  dat bij alle leden CGA goed zal 

landen. TdR merkt op dat Reuvens bij diverse gemeenteraden onbekend zal zijn.  

MP vertelt tevens over het Nationaal Archeologiefonds. Joost Kuggeleijn van RCE 

heeft een brief aan de minister gestuurd. Reuvens is heel blij met dit instrument. 

MP heeft aangegeven dat beroepsgroep hier echt op zit te wachten.  

 SIKB: MG vraagt of er al  meer bekend is over SIKB zetel. Idee is om vanuit 

Reuvens één archeoloog aan te dragen, i.p.v. in totaal drie vanuit VOIA, 

Convent en NVAO. Er is nog geen eenduidig antwoord op. MG noem t dit hét 

moment om nu één goede ervoor terug te brengen.  

 Archeologie 3.0: MP vertelt over bijeenkomst die bij RCE werd gehouden. Het 

was een mooi verhaal door Leonard de Wit; goed om bij elkaar te zitten. Zodra 

er een verslag is, wil MP dit doorsturen.  

 VOIA: Is op dit moment even niks over te melden 

 VNG: Ilse en MW hebben Dhr. van Grootheest bezocht, nieuwe burgemeester  

van Culemborg en lid commissie VNG. Fijn om direct contact te hebben en te 

kunnen sparren met dit aanspreekpunt . 

 

3.  Goedkeuring financieel verslag 

Controle door Michel Groothedde en Ronald van Genabeek: RvG heeft bankafschriften 

toegestuurd gekregen. Op zich alles prima samengevat in verslag. Notoire wanbetalers 

nog niet gefilterd. Er is geen begroting of financiële jaarrekening, e en aandachtspunt. 

Verwachtingen inkomsten en uitgaven noteren. NA legt uit dat CGA dit voorheen wel 

had, nog in de subsidietijd. Nu niet meer. Wanbetalers krijgen via secretariaat alsnog 

een factuur toegestuurd. We hebben geen kasboek.  In 2017 wordt geen 4% berekend 

bovenop bedrag contributie. Mogelijk 2018 ook niet. Voorlopig ruime reserves: 

€35.000. NA: zullen nog besteding moeten zoeken. Een structureel plan zou goed zijn. 

Dit jaar: website, onderzoek rol CGA, sponsoring archeologie 3.0.  
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4.  Bestuurswissel: nieuwe penningmeester  

NA gaat het CGA bestuur verlaten. Daarom is financieel jaarverslag gemaakt en 

nulmeting gedaan. Bestuur heeft afgelopen vergadering enthousiast gereageerd op 

aanmelding HJvO. Alle leden hebben kans gekregen om eventueel bezwaar te maken. 

Er is geen bezwaar. HJvO ziet bestuursfunctie met vertrouwen tegemoet. DK stelt voor 

dat een jaarprognose wordt gemaakt vanaf nu. Boekhoudkundig jaar opstellen.  

Er volgt een dankwoord voor NA. Bestuurlijk afscheid volgt nog.  NA vertelt kort dat hij 

op zijn werk een lastige tijd achter de rug heeft. Nu is situatie heel stuk verbeterd.  

 

5.  Certificering en beroepsregister  

MW vertelt dat 1 juli de sluitdatum voor aanvraag was. Zijn er nog gemeenten bezig? 

RvG gaat aanvraag in najaar doen. MD vertelt dat Dordrecht na de zomer aanvraag 

doet. MW heeft leden wat gepusht om eens te buurten bij elkaar.  

TdR vraagt of, als je geregistreerd wilt worden, het lastig is om aan onderho udseisen 

te voldoen. Straks verplicht naar congressen? Voorziet dat er straks, over jaar of 4, 

een tweedeling bestaat: wel/niet ingeschreven. Is dat erg? Heeft iemand daar al over 

nagedacht? Lijkt me nu het moment om twijfel aan te geven.  

Reacties uit ALV: 

 Wil je in de toekomst iets anders doen dan nu?  

 Punten zijn makkelijk te halen.  Leg je punten goed vast.  

 Onderhoudseisen zijn niet gekoppeld aan veldwerk  

 Beeld van ‘over 4 jaar’ nog niet duidelijk.  

 Er is een tweedeling tussen wél geregistreerd maar geen ce rtificaat.  

 Goed om dat nu al aan te geven; dat je twijfels hebt bij onderhoudseisen.  

 IS en DK hebben Excel sheet meegestuurd waarop klachten/vragen ingevuld 

kunnen worden 

 Intervisie goed middel om op integere manier discussie op gang te brengen en 

van elkaar te leren. 

 

6.  Evaluatie BRL + KNA  

DK vraagt om op- en aanmerkingen door te sturen, zodat deze meegenomen kunnen 

worden in volgend overleg. Op 28 augustus is er bijeenkomst. MW vraagt reacties aan 

SIKB  te sturen en CC. Aan Davy en Ilse.  
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7.  Leidraad voor stadskernonderzoek  

RvG: Idee om deze leidraad te ontwikkelen, met best practices/zaken die je juist in 

stad tegenkomt. Op dit moment bestaan veel verschillende manieren van 

documenteren. Regelmatig zijn er studenten die geen idee hebben hoe t e 

documenteren. RvG verduidelijkt dat onderzoek nu, wegens verplichte processtappen, 

niet haalbaar is, maar ontwikkelen van een  leidraad wel.  

Reacties vanuit ALV: 

 Welke status krijgt leidraad?  

 Leuk om als Convent een product te maken 

 Initiëren prima, maar: onderbrengen bij SIKB. Laat SIKB alles eromheen 

organiseren. SIKB stempel erop.  

 We kunnen er als CGA geld achter zetten 

 Zeer positief idee, leidraad.  

 Zorg voor een heel goede argumentatie: wat is de meerwaarde van leidraad?  

 Zet het concreet op papier: t ijd/geld 

RvG vertelt dat er aanvraag bij SIKB wordt gedaan. Als zij akkoord zijn, dan naar 

bestuur. Zelfs als CCvD het niet wel, maken we het toch. Wie wil meedenken? Peter 

Bitter en Michel Groothedde zullen RvG helpen.  

 

7.  Studie balans bureauonderzoek en veldwerk 

Tijdgebrek: punt doorschuiven naar volgende ALV.  

 

8.  Verkenning rol belangenbehartiging CGA    

Eind augustus start het onderzoek. MP heeft Esther Wieringa bijgepraat. Zij verkennen 

nu.  

 

9.  Vernieuwing website 

Graag fotomateriaal doorsturen t.b.v. website. Wens voor chat-achtig forum. 

 

10.  Rondvraag 

 RB vertelt dat protocol verwachtingskaarten in de maak is, aangezwengeld door 

Jan Breimer. CGA praat mee.  

 RB doet oproep om artikelen in te sturen voor Archeologie Nederland.  
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 GvdE wil aan punt 7 toevoegen dat met CS, RB en DK een onderzoek zal komen 

naar het belang van de regio- en gemeentearcheoloog. 

 GS vertelt dat er eind augustus een European Association (EAA) Congress in 

Maastricht zal zijn. Hoopt dat er meer leden zullen komen. 

 NA heeft een kast vol archief van CGA. Heeft iemand plek? (nee) Meldt da t het 

nu in depot Eindhoven staat.  

 AvZ vertelt over Raad van Cultuur: evaluatie van wet. Wat gaat goed/wat kan 

beter/waar zijn we over 5 jaar? Opmerking  kan je aan AvZ mailen.  

 

11.  Sluiting vergadering + datum nieuwe vergadering   

Volgende ALV op 2 november.  

 

 

Middagprogramma  

Roel Lauwerier en Barbara Speleers (RCE) geven een Powerpoint presentatie over 

kenniskaarten. Roel Lauwerier vertelt: Aanleiding voor de kenniskaarten is een 

evaluatie van de wetgeving. Waar liggen de kennislacunes? Verbeterpunten zijn in 

kenniskaarten gestopt. Via een “Funda” manier van zoeken kan je op regio en plaats 

zoeken. Deze RCE producten beogen wetenschappelijk te zijn. Roel nodigt iedereen uit 

om vooral de discussie aan te gaan.  

 Archeologische landschapskaart: plaatjes/GIS bestanden en kaartviewer (nog 

veel witte vlekken) 

 Verwachtingen in lagen: samen met TNO en Universiteit Utrecht ondergrond in 

groot GIS bestand in kaart gebracht  

 Prospectie op maat: je kunt variabelen selecteren; levert voorstellen op . 

 Verstoringen in kaart: door RAAP, Alterra en ZLTO is kaartviewer gemaakt . 

De opdracht aan RCE was óók: doe iets voor het publiek. Er is een algemene website 

gemaakt: www.archeologieopdekaart.nl  

Reacties vanuit ALV: 

 Is het allemaal digitaal? Liever op papier/kunnen we boek bestellen? 

(eventueel) 

 Hoe is de ervaring met de ontvangende kant?  

 Hoe nu verder? (nog niet helemaal duidelijk, budget is er)  

 

Barbara Speleers vertelt over de analyse van de archeologische waardekaarten.  

Aanleiding hiervoor was evaluatie Malta. Het amendement van Ronnes op de 

http://www.archeologieopdekaart.nl/
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Omgevingswet leidde tot een aanscherping van de verwachting skaarten. Voor de 

onderbouwing van de verwachtingen is een project opgezet. Waarbij de inventarisatie 

van 1600 waardekaarten jaarlijks wordt geactualiseerd (nationaal overzicht) .  

Er blijken ontzettend veel kaartnamen te zijn, die nu worden gerubriceerd op  bekende 

waarden, archeologie, beleid, etc. Ooit is beloofd een nationale kaart te maken, maar 

dat is onhaalbaar. Er is iets anders bedacht, dat openbaar toegankelijk is: kaartviewer. 

Er is een selectie gemaakt voor vier pilotgebieden, waarin RCE zoveel mogelijk variatie 

wilde hebben. Binnen de vier gebieden (oost/west/noord/zuid) zijn tien gemeenten 

gekozen (geanonimiseerd). Er bleken grote verschillen in o.a. schaal  / uitvoerder / 

legenda / kleurgebruik. Verschillen zijn verwerkt in compilatiediagram. Wens is te 

streven naar zoveel mogelijk uniformiteit; dat is betrouwbaarder, zegt Speleers.  

Lauwerier voegt eraan toe: “Wat vinden we gezamenlijk wat er op de kaart moet 

staan? Als beroepsgroep kan je eisen stellen; de beroepsgroep bepaalt. ”  Vanaf half juli 

is deze informatie op de website RCE te vinden.  

Reacties ALV: 

 Wat moet ik doen als ik zelf een update heb? (graag doorgeven!)  

 Is de betrouwbaarheid van deze kaarten getoetst?  

 Kun je eisen stellen aan beleidskaarten?  

 Wie bepaalt of het hoge verwachtingszone is, of middelhoog? 

 Discussie ligt nog open over “aantoonbaar te verwachten” Eerst beslissen met 

z’n allen, wat vinden we ‘aantoonbaar’? Voor wie moet het aantoonbaar zijn?  

(daar kijkt de rechter naar)  

 Komt er een terugkoppeling met deze gemeenten?  

 Beter aansluiten bij de kaarten van de buurgemeenten is nog niet zo eenvoudig  

 Er komen heel veel kennisproducten van RCE, maar is het ook voor mij?  (geef 

aan!) 

 Uitzonderingen in bestemmingsplan is ook iets om mee te nemen.  

 Bevraag ons, het CGA, alsjeblieft ook tijdens het proces om jullie én het product 

te voeden. 

Roel sluit presentatie af: “We horen heel graag jullie opmerkingen over of iets goed of 

slecht of wat dan ook is. Laat het ons weten!”  


