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Vergadering DB  november 2016   I   Notulen 

ALV op 17 november  te Utrecht Korte Minrebroederstraat 2, start 13:00 uur. 

Aanwezig:  Maarten Wispelwey, Ria Berkvens, Anja van Zalinge, 

Marloes Müller (notulen)  

Verhinderd:  Maarten Groenendijk, Masja Parlevliet, Nico Arts, Ilse Schuuring.  

 

Middagprogramma: Jaap Kool, Stijn Heeren en (mogelijk) Bart Vermeulen.  

MW geeft een korte toelichting over het middagprog ramma. Jaap Kool komt vertellen. 

Heeft nog geen voltallig bestuur. Is 7 november begonnen met zijn 

arbitragecommissie. Bestuursleden moeten deskundigen aanwijzen . RB denkt dat het 

best lastig is om onafhankelijke archeologen te vinden. Het zal vooral over de inhoud 

gaan en ethische kwesties, denkt RB, zoals: waarom zegt dit bureau dat dit niet nodig 

is? Kwesties dus waarover wij elkaar veel te weinig aanspreken.  Ook AvZ en MW 

herkennen dit, geven voorbeelden in Haarlem en Epe. AvZ zegt dat het zeker bij 

gemeenten zonder deskundigheid scheef gaat. MW heeft Kool uitgenodigd om 

informatie over de commissie  te krijgen. Hij ziet dat het ook intern soms lastig is, als 

er bijvoorbeeld opeens een manager tussenkomt . Daarin kunnen wij archeologen ons 

nog harden.  

Stijn Heeren van de VU komt spreken, hij is coördinator PAN (Portable Antiquities of 

the Netherlands). Hoe doen wij een vondstmelding? PAN heeft een meerjarenbudget 

en we horen graag hun aanpak.  

Mogelijk vertelt Bart Vermeulen over PvE’s. Vorige ALV was hier helaas te weinig tijd 

voor. Nog geen bevestiging, MM mailt Bart.  

Certificeren en registreren 

AvZ vraagt hoeveel mensen hebben laten certificeren. RB weet vanuit de 

Reuvensdagen dat nog niet veel mensen hebben laten certificeren of registreren. Gaan 

‘we’ dit doen, of en masse  negeren? MW blijft binnen het RO proces, levert ruimtelijke 

onderbouwing en voelt ook weinig voor certifi ceren. RB weet vanuit Brabant dat 

steeds meer gemeenten kijken of ze het samen kunnen aanvragen. Dit zullen we op 

ALV rondvragen. AvZ stelt voor om ervaringen uit te wisselen. Hoe bevalt het? MW wil 

de knelpunten dan inbrengen bij CCvD. Zeker voor ZZP ’ers is het heel veel werk. Wat 

gebeurt er als we het met z ’n allen niet doen? Wat is de motivatie om het te doen? 

Omgevingswet 

Op 17 november is er eveneens een bijeenkomst over de Omgevingswet. Ilse Schuuring 

en Monica Alkemade hebben aangegeven hierheen te gaan. Ilse vraagt welke punten 

ze kan aankaarten of kan meenemen. Ilse maakt een verslag. RB stuurt Ilse 

punten/vragen toe. Vb:”Vergunningsvrij”. Is dit voor elke gemeente zelf in te vullen?  
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Visiestuk CGA, wat is vervolg met Djurra Scharff?  

Er is geen vervolg met Djurra. Opdracht om rol van CGA te onderzoeken ligt weer 

open. Arnold Carmiggelt stelde in de afgelopen ALV voor om na de zomer bij elkaar te 

zitten met een groepje voor een interne denksessie. Dit n.a.v. de discussie rond de rol 

van het CGA, als ook de producten van de RCE.  We willen wat die producten betreft 

een papieren tijger voorkomen. En willen als CGA blijven samenwerken met de RCE. 

We achten dit voor toekomst van de archeologie belangrijk. Omdat alles is 

gedecentraliseerd is het moeilijk om weer naar centraal niveau op  te schalen, stelt 

MW. We zullen vragen aan Arnold Carmiggelt of hij een voorzet wil geven voor de 

interne denksessie. De volgende personen hebben zich aangemeld:  Davy Kastelein, 

Bart Vermeulen, Monica Alkemade, Charlotte Peen, Maarten Wispelwey, Anja van 

Zalinge, Ria Berkvens, Peter Bitter  

AvZ vertelt dat zij in Noord-Holland samen met provincie en Michiel  Bartels, Piet Kleij 

en Peter Bitter een centrum van deskundigheid maken om kleinere gemeenten wat 

meer stevigheid te geven. Géén omgevingsdienst; het moet een gemeentelijke taak 

blijven. Dit als reactie op het weinige besteden door de provincie aan archeologie . Nu 

nog in brainstormfase. MW vertelt over provincie Gelderland: allemaal regi o-

archeologen. Idee om voorstel over regio-archeologie bij RCE onder de aandacht te 

brengen? MM plant overleg met RCE in.  

AWN 

Nico zou overleg hebben met Tonnie van de Rijdt. RB licht status komende ALV toe.  

Archeodienst 

Voorlopig uitgesteld. Idem Delft. 

Nieuwe website 

MM vaagt of er behoefte is aan een nieuwe website. De huidige site komt gedateerd 

over en is nogal naar binnen gericht. Idee om te vernieuwen? Op dit moment zijn de 

standpunten van het Convent niet te vinden. Om verwarring te voorkomen: we 

vertegenwoordigen niet de gemeenten, maar de gemeente -archeologen. Zou het onze 

positie verzwakken als we zo transparant zijn, vraagt MW. RB ziet kansen: laten we het 

juist wel doen, profileren met onze standpunten. Moeten praten over wat van het 

interne gedeelte naar het algemene deel van de website kan. Interne gedeelte kan 

overzichtelijker. Algemene gedeelte meer sexy. Mogen iets meer op het podium gaan 

staan. AvZ beaamt, ziet dat websites vaak na 5 jaar al verouderen. MM vraagt offertes 

aan. 

Accounthouders van CGA 

MW stelt voor een extra attentie voor de accounthouders va n het CGA te verzorgen. 

Veel extra uren geïnvesteerd. MW neemt mee. 

Bedrijven, meer interactie?  

Ilse kreeg een vraag van een bedrijf : meer interactie gewenst.  Omdat zij 

contactpersoon is, wil ze goed antwoord kunnen geven. MW vraagt of individuele 

vragen van ‘een bedrijf ’ via VOiA/NVAO kunnen lopen.  
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Vergaderruimte 

MM checkt bij Annet Bakker of ze nog meer vergaderruimtes weet in Utrecht. Nu 

beetje onhandig: niet al te grote ruimte en s teeds vele gangen van stadhuis door. 

Sprekers en leden zitten onnodig bij receptie te wachten. Vervelend. 

Volgende ALV, voorjaar 2017 

Volgende ALV wordt in Tiel gehouden, alwaar Ilse Schuuring ons zal verwelkomen én 

een rondleiding zal verzorgen bij opgraving. Tevens weer een borrel na ALV. Er rijdt 

een trein in Tiel.  

 

Actiepunten:  

 Vraag aan ALV: welke gemeenten willen samen certificering aanvragen?  Hoe 

bevalt het certificeren? 

 RB stuurt input vanuit CGA aan Ilse Schuuring om tijdens bijeenkomst over 

Omgevingswet vragen te stellen. 

 MW vraagt aan Arnold Carmiggelt of hij een voorzet wil geven voor een interne 

denksessie. 

 MM plant overleg met RCE in.  

 Overleg over inhoud website nodig. MM vraagt offertes op voor nieuwe website  

 RB vertelt tijdens ALV kort over AWN en eventuele financiële bijdrage CGA 

 MM zal met Bart Vermeulen afstemmen over bijdrage aan middagprogramma 

(over PvE’s)  

 MM checkt bij Annet Bakker nieuwe vergaderlocatie in Utrecht  

 MM stemt met Ilse Schuuring de volgende ALV af (locatie Tiel) 

 

 

 

 

 

 

 

 


