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Notulen CGA-ALV, dinsdag 1 oktober 2013, Den Haag 

 
 

Aanwezig: 
Corien Bakker, Francien Snieder, Nico Arts, Maarten Wispelwey, Maarten Groenendijk, Guido van den Eynde,  
Masja Parlevliet, Arnold Carmiggelt, Tim de Ridder, Christo Thanos, Carla Soonius, Michiel Bartels, Anja van 
Zalinge, Peter Schut, Marc Kocken, Milo Verhamme, Erik Peters, Ria Berkvens, Maarten Groenendijk, 
Charlotte Peen, Martijn Defilet, Steven Jongma, Marion Aarts, Huib Jan van Oort, Antoine Roeloffs, Marlous 
van Domburg en Floor Timmermans, Linda Vega (notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Bas van Sprew, Alexander Jager, Piet Kleij, Chrystel Brandenburgh, Gert Kortekaas, 
 
1.  Opening & Mededelingen 

Maarten Wispelwey opent de vergadering, er zijn geen aanvullende agendapunten. Hij 
bedankt Corien Bakker voor haar gastvrijheid als faciliterende gemeente voor deze ALV. 
 

2.    CGA ALV notulen 23-5-2013 
Goedgekeurd zonder wijzigingen. 

 
3.  VNG-brief  

De VNG heeft doorgegeven dat zij door bezuinigingen niet meer de inhoudelijke rol kunnen 
behartigen voor de archeologie. De VNG haalt daarom de vertegenwoordiging terug uit de 
CCvD, zij geven aan het CGA als belanghebbende aan te wijzen, namens de VNG. We 
hebben daarin een adviserende rol. Masja Parlevliet vraag zich af of de VNG als agendalid 
kan aanblijven en ons kan machtigen om te stemmen namens de VNG. Maarten wil graag 
helder krijgen of de VNG ons naar buiten toe zal promoten of moeten wij dit zelf doen? 

 
4.  Werkgroep RUD/omgevingswet 

De Algemene Maatregel van Bestuur moeten we nauwlettend in het oog houden volgens 
Maarten Wispelwey. Het OLO-loket krijgt geen update, maar er komt nu een nieuw loket. 
Maarten Wispelwey vraagt leden om mee te lezen bij ontwikkelingen van de 
Omgevingswet, want dat is veel werk en het scheelt als je het kunt verdelen in stukken. 
Hierbij de oproep dat leden het bestuur mailen wie er een onderdeel van de wet kan lezen 
om daar een oordeel over te geven.  
Masja Parlevliet vindt de RUD een vreemde ontwikkeling omdat er juist meer aan de 
voorkant zou worden gedaan. Suzanne Vonk is langsgeweest bij gemeentes ter 
inventarisatie, er is ook aangegeven dat archeologie meer vooraan in het proces zou 
moeten staan. Guido van de Eynde vindt de RUD’s onverstandig omdat het slecht gaat om 
een afvinkfabriek, terwijl gemeentelijk archeologen staan voor maatwerk en publieksbereik.  
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Maarten Groenendijk wijst er op dat gemeentes zonder archeologen wel voordeel 
ondervinden omdat je moet verantwoorden dat je meer doet dat in de Omgevingswet staat.  
Christo Thanos weet uit ervaring dat de omgevingswet wel gunstig uitwerkt als het om een 
gemeente gaat met veel draagvlak.  
Marion Aarts raadt aan om behalve kritisch ook in gesprek te blijven, want op deze manier 
blijven we op de hoogte en houden we invloed. Voorgesteld wordt om Monique Krauwer uit 
te nodigen van de RCE bij het volgend middagprogramma, zij weet er heel van en houdt 
de uitwerking nauwlettend in het oog. 

 
5.   Accounthouders & Website 

Masja Parlevliet en Marc Kocken worden op de website gezet door Linda als 
accounthouders van het OLO-loket. Masja Parlevliet en Annemarie Luksen worden als 
accounthouders aangegeven voor wat betreft het onderwerp WOII. Corien Bakker kan 
aangehouden worden als accounthouder NWO op het onderdeel publieksbereik. 
Nico Arts treedt op als accounthouder voor hoogleraarschap.  
Twee leden hebben correcties aangeleverd voor het nieuwe voorstel van de teksten op de 
website opgesteld door de voorzitter, als er meer correcties of opmerkingen zijn deze 
graag te mailen aan secretariaat. 
 

6.  Reuvensdagen & platformbijeenkomst St. Reuvens 
Er zijn veel aanmeldingen voor de Reuvensdagen in Groningen, om 15.00 is op de eerste 
dag een bijeenkomst waarbij het platform veel partijen om de tafel neerzet. Vanuit het CGA 
zullen Arnold Carmiggelt en Guido van den Eynde de afvaardiging namens het CGA 
vormen. Een vraag die zal worden voorgelegd door het platform is in hoeverre het mogelijk 
zou zijn dat St. Reuvens taken gaat uitvoeren als een landelijk platform. Masja Parlevliet 
vraagt of er nog gegadigden zijn voor een Ronde Tafel Sessie tijdens de Reuvensdagen, 
maar die zijn er niet. Gert Kortekaas viert op deze Reuvensdagen ook zijn 25 jarig jubileum 
als gemeentelijk archeoloog in Groningen.  

 
7.  Externe contacten, hoogleraarschap: Nico Arts wijst op de promotie van Roos van Oosten, 

die komende maand plaatsvindt. 
 

8.   Afscheid Francien Snieder 
Maarten Wispelwey spreekt Francien Snieder toe en bedankt haar voor haar zorg en inzet 
als secretaris van het conventsbestuur en ze neemt haar ‘Ajaxschaal’ met oorkonde in 
ontvangst. Zowel Francien Snieder als voormalig voorzitter Corien Bakker vieren een 
afscheidsetentje met het huidig bestuur, na de opening van de tentoonstelling ‘Ontdek de 
Bierstraat’. 
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Middagprogramma met RCE: 
 
 

- Roel Lauwerier: Kenniskaart Archeologie 
-      Bert Groenwoudt: Nieuwe NOaA / Oogst voor Malta 
-      Bjorn Smit: Verwachtingen in lagen 
-      Michel Lascaris: Verstoringen in kaart 
-      Eelco Rensink: Best practices prospectie 
-      Jan van Doesburg: Waardenkaart in veelvoud 

 
 
1. Roel Lauwerier: 
Doel van de toelichting is de stand van zaken voor het voetlicht brengen ten aanzien van 
bovenstaande projecten en de mening van het CGA peilen. Aanleiding vormt de evaluatie van de 
Maltawetgeving in 2011, uitgevoerd door RIGO. Toenmalig staatssecretaris Halbertsma heeft 
daarop gereageerd met een Nota, de strekking luidde dat de archeologie beter beschermd wordt, 
maar dat er verbeterpunten zijn. Dat zijn acties geworden zoals de Kenniskaart, maar ook 
Archeologie voor gemeenten, een project met ‘Best Practices’, dat wordt getrokken door Gerda de 
Bruijn. Topsites, In-situ en Maritieme Archeologie behoren daar ook toe. 
De kenniskaart is eigenlijk bedoeld om het proces van de archeologische monumentenzorg beter 
te laten verlopen en tot een effectiever selectieproces te komen. Dit moet samenhangende 
halfprodukten opleveren, zoals handleidingen, datasets en het maken van nog betere kaarten te 
stimuleren ten behoeve van gemeentes, bedrijven en andere iniatiefnemers (bijv. boeren). Best 
practices van archeologische verwachtingskaarten en de AMZ-cyclus worden ook daarin 
meegenomen. 
 
2. Bert Groenewoudt: 
De oude NOaA was bedoeld om noodonderzoek te sturen vanuit actuele onderzoeksvragen, dat 
werd uiteindelijk een lijst van alles wat we konden verzinnen bij elkaar. Het doorzoeken van de 
oude NOaA verloopt niet optimaal. Wat zijn nu echt op nationaal niveau de belangrijkste vragen? 
We willen een modulair hierarchisch systeem opgehangen aan grote thema’s die je vanuit 
verschillende invalshoeken kunt aanvliegen (en uitvoerig gemetadateerd). Het moet nu kleiner, 
compacter en een update is ook nodig door nieuwe vondsten. PvE voor de applicatie staat in de 
steigers. Opgedane kennis moet basis vormen voor nieuwe keuzes in synthesevorming, geen 
rapportenkerkhof meer. Wij mogen niet communiceren met partijen die uitvoeren volgens de 
rijksaanbestedingsregels (ook gemeenten) en dat zijn we niet gewend. We hebben daarom zelf 
gekeken naar de onderliggende vragen en de offrering uiteengezet door middel van 
Kenniskansen. 
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3. Michel Lascaris: 
Er is al lang een diepe wens voor vrijstelling bij grondbewerking, oogsten, grond- en 
delfstoffenwinning. Je moet goed weten om welke dieptes het gaat, we willen een kaart met 
verstoringskaart produceren met een portal naar bronnen van goede kwaliteit. Daarnaast een 
toolbox waarmee gemeenten een meer nauwkeurige verstoringskansenkaart maken. Onderzoek is 
uitbesteedt aan Stichting PPO, zijtak van Wageningen, gaan uitzoeken hoe diep verschillende 
teeltactiviteiten de bodem verstoren in de laatste 50 jaar. 
De beste kaarten komen van Wageningen en Alterra, die worden ook gebruikt voor het 
onderzoeken. Bij bepaalde percelen gaat het om grond die wordt afgehaald, maar er ook weer 
wordt opgebracht. Al met al is het leerzaam om met deze experts te praten. Alle bestanden komen 
bij elkaar in een GIS-kaart, het lastige is echter dat de bestandskaarten heel variabel zijn, we 
willen dat je kunt leren hoe de kaarten te gebruiken, moet er voorzichtig mee omgaan. Door labels 
aangeven, bijsluiters waarin staat wat de kanttekening zijn bij het gebruik van een bepaalde kaart 
en de voor- en nadelen. 
 
4. Eelco Rensink: 
De discussie over de verwachtingenkaarten heeft allang gewoed, wij weten dat jullie daar al goede 
kaarten voor hebben, ik ga het hebben over aanvullende waarden. We hebben 12 nieuwe kaarten 
laten maken, zowel een plaatje als een GISkaart. Je kunt dan je regionale vergelijkingen maken 
met het nationaal niveau. Het Proefschrift van Van Beek is daarin geintegreerd. We hebben 
gestimuleerd om verwachtingskaarten te maken met bijvoorbeeld alle pollendata in alle betrokken 
periodes in Twente. We willen uiteindelijk naar verwachtingen in specifieke lagen, vanaf de vroege 
landbouwers. Op welke diepte zit grofweg welke periode? Welke soort archeologie vind je 
belangrijk en welke methodes heb je daarvoor nodig? 
 
5. Jan van Doesburg: 
We hebben ons eerst bezig gehouden met alle definities die bij prospectie-archeologie gebruikt 
worden en daar uniforme definities van gemaakt. We hebben een arsenaal aan technieken tot ons 
beschikking en veel kennis door leidraden in de KNA en in de oude NOaA, maar de meeste kennis 
zit in de hoofden en welke methoden leveren nu de meeste kennis op. Uit een lezing van 
geofysieke technieken kwam naar voren dat er behoefte is aan een Nederlandse versie. Naast 
aanbevelingen voor de waarderingssystematiek willen we nieuw produkt maken, met nieuwe 
bouwstenen. Eindresultaat is ambitieus, een landelijke prospectiekaart, ingedeeld in landschaps-
archeologische zones, vanaf de periode jagers en verzamelaars. We hebben ook een synergie 
met maritiem en binnenstad. 
Lokale kaarten sluiten niet altijd goed op elkaar wat grenzen betreft, dat was een constatering van 
de staatssecretaris, daarom moesten we eerst zelf onze zaken op orde brengen door onze 
opgravingen goed in Archis te zetten. Van 450 gemeentes hebben nog 100 gemeentes geen  
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archeologisch beleid of een kaart, de ene gemeente is daar wel al mee bezig, maar de andere 
weigert dat. Nu hebben we ontbrekende gemeentes goed in kaart gebracht. Waardenkaarten en  
beleidskaarten zitten gevarieerd in elkaar, we willen graag wat meer eenheid verkrijgen. De 
kaarten worden nu extern geanalyseerd en willen graag jullie advies van hoe moet een basiskaart 
er minimaal uit zien? Naast een handleiding over hoe bouw je een archeologische of 
cultuurhistorische kaart op, is het van belang te om weten waarom een gemeente bepaalde 
keuzes gemaakt heeft. 
 
Maarten Wispelwey geeft aan dat wij als gemeente andere verantwoordelijkheden hebben dan de 
rijksoverheid, maar dat we desalnietemin wel de urgentie voelen ons te bemoeien met deze 
prangende onderwerpen. 
 
Een vraag is hoe de analyse bottom up wordt gemaakt in de NOaA? 
Volgens RCE is de opdracht om alle proefsleuvenonderzoek vanaf 2005 systematisch te ontsluiten 
moeilijk wegens slechte metadatering. Advies van CGA is dat het daarom toch handig lijkt om van 
expertise gebruik te maken bij regionaal archeologen, omdat een aantal specialisten dat 
makkelijker kunnen ontsluiten. Als we een produkt willen waar we allemaal mee kunnen werken is 
een mate van inspraak vanuit CGA-leden bij de opzet van het produkt waardevol.  
Wat is het einddoel na 4 jaar? Feitelijk is het een continu proces, dat altijd moet doorlopen. 
 
We hebben al een waardenkaart kaart per gebied, wat is dan de toegevoegde waarde?  
Ook gemeentes hebben een kaart met beperkte geldingsduur, kunnen verbeteringen aanbrengen en 
gemeentes die achter lopen hebben voordeel van een nationale kaart. Gaat RCE om conformeren en 
niet om overrulen. RCE gaat op RVD nader in op de methodes hoe je tot een kaart komt en dan 
hopelijk tot een concensus te komen. We hebben meer belang voor kleinschalige data, dan de 
grotelijn geven CGA-leden aan. RCE gaat het minder om de kaarten zelf, maar meer breder om 
waardensystematiek en methodes. Er leeft hoe dan ook bij de CGA-leden een bezorgdheid over de 
invloed van de nieuwe "kaarten" op het gemeentelijk beleid. Daarom is het van belang duidelijkheid te 
verschaffen over de status van de kaarten en het gebruik ervan. Voor detaillering en juiste vertaalslag 
dienen juist de gemeenten in actie te komen 
 
Het CGA concludeert: het zijn afzonderlijk goede producten, waarbij het jammer is dat het net niet 
wat gedetailleerder is (dat zouden alle leden wel willen, maar ze zijn niet direct de doelgroep) Het 
Convent wil graag via accounthouders als sparringpartner/meedenkend voorwerp een rol spelen bij 
de afzonderlijke projecten. 
 
Tot slot is het bestemmingsplan het juridische kader van gemeenten. Onduidelijk is hoe deze nieuwe 
producten gemeenten zonder archeologiebeleid aanzetten tot actie mbt het formuleren van 
Archeologiebeleid. 
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Datum volgende vergadering: donderdag 23 januari 2014 


