
Notulen conference call DB van CGA 4 mrt 2015 

Aanwezig:  Masja Parlevliet, Ria Berkvens, Nico Arts, Maarten Wispelwey, Marloes Müller 

Afwezig:  Maarten Groenendijk, Anja van Zalinge, Ilse Schuuring 

Onderwerp :  Agendapunten voor ALV op 12 maart 
Plaats: Utrecht, Regentenzaal 
Tijd 10:30 – 15:00 uur, lunch 12:15 - 13:00 uur 

 

Ochtendprogramma 10:30 uur – 12:15 uur 

1. Certificering:  

a. Stand van zaken 

b. Werkgroepen , over KNA en BRL aanpassing 

c. Dieke Wesselingh geeft toelichting over onderzoek gemeenten met 

opgravingsvergunning. MP: Apeldoorn levert vrijwel zeker vergunning in. Groningen 

is al zeker. Het idee dat vorige keer bij etentje bestond : gezamenlijk een vergunning 

aanvragen? Systeem maken waarin we vergunning 1 x aanvragen voor allen? 

Vervangbaarheid regelen. MW wil dit melden in  ALV en bij animo direct 

accounthouders aanstellen. 

 

2. Erfgoedwet en Omgevingswet. Brief zal als vergaderstuk op de website worden geplaatst. Ria 

zet kort de inhoud en kwaliteitscriteria/scholingslijst + beheer van de PuMA eisen op papier. 

MW vraagt wanneer er actie nodig is. RB zoekt het na. MW: Peter Bitter is accounthouder 

Omgevingswet. 

 

3. LTO 

a. Er is een brief gestuurd aan Vevita Eichberger van OC&W 

b. Artikel Binnenlands Bestuur, op website plaatsen als vergaderstuk. Geen kritische 

noten ontvangen van gemeentearcheologen. Radio 1 journaal had interesse. Stuk 

kwam uiteindelijk zachter naar voren dan aanvankelijk in proefdruk stond. 

 

4. Vervanging van Maarten Groenendijk als bestuurslid bij SIKB: op 12 mrt knoop doorhakken 

door nog één keer de leden te vragen. Hemmy Cleven wilde wel, maar uiteindelijke conclusie 

toch : nee. Alternatief is het plan van Dieke Wesselingh: zetel van MG overnemen in SIKB en 

uit CCvD stappen. Die zetel eventueel voor Monica Alkemade of Bas van Sprew? MW neemt 

contact op. 

 

5. (geen agendapunt) MW wil contacten met VNG en Federatie Grote Monumentengemeenten 

aanhalen. Sinds vertrek burgemeester Culemborg als contact VNG, nu geen contacten meer. 

Eventueel aanhalen via MP / bijeenkomst VNG in Apeldoorn. MW wil aanhaken, maar is het 

wel met bestuurders? MP zoekt het uit en informeert MW. MW wil energie stoppen in één 

op één contact en stuurt lijstje rond van bestuurders. Eventueel bestaan er al contacten via 

leden? 

 



6. Overleg met RCE geweest op 25 feb. Zij zullen belangrijke punten uit hun vergadering aan 

ons doorgeven voortaan. RB zal in ALV toelichting geven. 

 

7. MP: Melding maken op ALV dat vanuit het veld berichten komen dat het veranderproces te 

snel gaat. Meer tijd en ruimte vragen (brief namens ons allen?) 

 

8. MP wil aandacht voor het visiestuk, als laatste punt op de agenda. Verwachting is dat Tim de 

Ridder hiernaar zal vragen “Wat doen we met onze nieuwe visie?” Terugkoppeling maken 

naar het stuk, plus: zijn er vanuit leden nog vragen over? 

 

Middagprogramma 13:00 – 14:45 uur 

 

9. Sprekers  

a. Herbert-Jan Hiep, wil Nationale Archeologiedagen gaan organiseren (max 15 

minuten) 

b. Jan van Doesburg, wil de waardenkaarten toelichten (max 30 minuten) 

c. Jeroen Bouwmeester, wil (mogelijk) stadskern archeologie toelichten (max 30 

minuten) 

d. Chris Sueur, wil LTO toelichten (max 45 minuten, inclusief discussie) 

MM neemt nogmaals ter bevestiging contact op met de sprekers. 


