
Notulen conference call DB van CGA 15 juni 2015 
 
Aanwezig:  Maarten Groenendijk, Ria Berkvens, Maarten Wispelwey, Marloes Müller 
Afwezig:  Masja Parlevliet, Nico Arts, Anja van Zalinge, Ilse Schuuring 
Onderwerp :  Agendapunten voor ALV op 25 juni 2015 

Plaats: Utrecht, Regentenzaal 
Tijd 10:30 – 15:00 uur en 13:00 – 15:00 uur 

 
Ochtendprogramma: 

Erfgoedwet 
 MW: Wet wordt morgen/overmorgen in de tweede Kamer behandeld. Er zijn vragen gesteld 

en twee brieven verstuurd. Tip (vanuit de SP Groningen): ‘Mensen spreken werkt veel beter 
dan brieven schrijven.’ We moeten meer gesprekken voeren in Den Haag. MG: meer lobby 
zoeken. 

 MW: Antwoorden van de minister op de brieven was basaal; zonder enige betrokkenheid.  

 MG: Over kwaliteitsborging/certificering is 2 x brief gestuurd, maar nog geen reactie 

 MW: Beetje somber over het vervolg. Lijkt een rijdende trein waar we niet meer vanaf 
kunnen springen. Ook al beginnen steeds meer partijen gedurende de discussie te twijfelen. 
Er is hard aan gewerkt, veel adviezen gegeven. Maar de minister wil certificering, dus krijgt ze 
die. Alles ingezet op procescertificering. Ergens is besloten het zo te gaan doen, onduidelijk 
wanneer. Ondanks dat de minister ons gevraagd heeft een voorstel voor een 
kwaliteitssysteem te doen. We moeten zoeken naar een sobere versie van de certificering.  

 MG: Waar zit die rem bij de minister? Waarom niet mogelijk van de rijdende trein te 
springen? Waarom niet een lichtere certificering? VOIA ook niet echt blij met bijbehorende 
eisen. Waarom maken alle meewerkende partijen niet samen een vuist als ze dit niet willen? 
Consensus van de vakwereld: lichtere variant. Als we dit met z’n allen voorstellen, kan de 
minister dit hoogstens afwijzen en dan zijn we net zo ver als nu. 

 MW: Nu, op dit punt twijfelen, is bijna te laat. Straks weer CCvD vergadering. Misschien 
conclusie: oneens met de minister, maar trein rijdt al te hard. 

 

Archeologie 3.0 
 MW: Vorige week naar de bijeenkomst  geweest. Zijn begonnen met drie man, nu 100 man in 

de zaal. Ze willen een platformfunctie bieden en een noodfonds. Werken eraan om zich als 
inhoudelijk veld te laten horen. Fijn om weer over de inhoud te praten. In basis veel 
gedachten hetzelfde, wel nuanceverschillen. 

 RB: lopen beetje achter de feiten aan met platformfunctie. 

 MG: voordeel is dat er weer meer archeologen bij elkaar zitten. 
 

Opiniestuk in Trouw 
 MW: Opiniestuk in Trouw hebben we mede ondertekend. Laten er maar vragen gesteld 

worden aan de minister. Ik hoop op discussie. 

 MW: Bart Vermeulen heeft afwijzend gereageerd. Hij heeft zeker een punt, maar met de 
huidige marktwerking is dit niet realistisch.  

 MW: Dalfsen stinkt aan alle kanten. Deel opgraven, deel niet? Helft wordt straks verstoord. 
We durven bijna de hoofdprijs niet te vragen, we zijn te bescheiden. Burgemeester vaart 
blind op adviseur. 

 MG: Rijk moet ingrijpen. Gemeenten aanspreken op onvoldoende goed gemeentebeleid. 
 

 
 



Certificering 
 RB: Wanneer gaat de certificering in? MW: januari 2016. Daarna nog een jaar tijd om onder 

oude regeling op te graven. Eind 2016 moet elke organisatie een certificaat hebben. Nog 
twee jaar de tijd voor accreditatie.  

 MW: Zijn er voldoende certificerende instellingen? Mogelijk problemen.  

 MW: Kwaliteit niet in processen te vatten. MG: goed om dit punt in de ALV te gebruiken, niet 
de hele voorgeschiedenis. 

 MW: benieuwd of ik morgen (16 juni) bij de Raad van Accreditatie nieuwe info krijg. Wil 
graag zelf eens horen; misschien is de Raad gevoelig voor argumenten. 

 MG : kan er een stemming komen in de commissie? MW: Commissie heeft BRL, 2 KNA’s en 
beroepsregister ter inzage (nog niet goedgekeurd): misschien dus nog enige bestelsturing 
mogelijk. 

 

Beroepsregister 
 Vergadering CCvD op 16 juni gaat deels over het register. MW: Register is alleen papieren 

kwaliteit. We hebben een partij nodig die de inhoud controleert. Hebben we niet. 

 MG: beroepsregister is een begin 
 

Brief van Jan Breimer LTO/verstoringsonderzoek 
 RB: Erfgoedwet komt deze week; Omgevingswet komt nog. Nog niet alles is beschikbaar. Er is 

een amendement ingediend door het CDA n.a.v. de brief van Jan Breimer. 

 MG: veel terechte kritiek in de brief. Gemeente doet het ook niet altijd goed. 

 RB: wij als CGA moeten kennis nemen v/h rapport. Dat hebben we ook aangegeven, maar 
nog niks gehoord. Dat geeft al aan. Rapporten nauwelijks toegankelijk bij LTO. 

 MG: Melden in ALV ; onderzoek is belangrijk. 

 MW: politiek is ook schuldig, die moeten meer informatie en kwaliteit verwachten.  
 

Reuvensdagen 
 MW: Zal Masja toelichten tijdens de ALV 

 MG zal iets meer over behoud ex situ vertellen. 

 Sigrid van Roode (Nijmegen) geeft lezing over natuurontwikkeling en archeologie 
 
 

 
Middagprogramma: 
 

Database waarin kwaliteit van archeologen wordt bijgehouden 
 MG: aan de ene kant goed, aan de andere kant helemaal niet. 

 

Discussiestuk Arnold/Tim/Huib-Jan 
 Arnold krijgt spreektijd 

 MG: zo druk geweest met andere stukken dat hier niet echt tijd voor is geweest. 

 Tijd inruimen voor discussie tijdens ALV 
 

Algemene brainstorm over besteding CGA gelden  
 MW: Wat is nuttig? Mogelijk inzetten op cursus lobbyen?  

 
 


