
 

 
 
Bureau: 
Postbus 51331 
1007 EH Amsterdam 
Tel./fax 020-427 67 12 
info@gemeente-archeologen.nl 
www.gemeente-archeologen.nl 

 
 
Dagelijks Bestuur: 
Mw. drs. C.B. Bakker, voorzitter 
Dhr. drs. N. Arts,  penningmeester  
Mw. drs. F.M.E. Snieder, secretaris  
Dhr. drs. M. Wispelwey, lid 
Mw. drs. M. Parlevliet, lid 
 

 
 

 
Notulen CGA-ALV, do 14 feb 2013, Provinciaal Archief te Leiden 

 
 

Aanwezig: 
Corien Bakker, Francien Snieder, Nico Arts, Maarten Wispelwey, Maarten Groenendijk, Guido van den Eynde, 
Leonie Weterings-Korthorst, Arnold Carmiggelt, Tim de Ridder, Peter Bitter, Mieke Smit, Christo Thanos, Carla 
Soonius, Michiel Bartels, Anja van Zalinge, Martijn Defilet, Chrystel Brandenburgh, Steven Jongma, Arnold 
Carmiggelt, Peter Schut, Guido van den Eynde, Gert Kortekaas, Kirsten Leijnse, Marlous van Domburg, Linda 
Vega (notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Masja Parlevliet, Paul Franzen, Piet Kleij, Maarten Dolmans, Richard Jansen, Marc Kocken, Johan Hendriks, 
Marion Aarts, Mariëlle Kenemans, Michel Groothedde, Jacqueline Hoevenberg, Huib-Jan van Oort, Bernard 
Meijlink, Milo Verhamme, Erik Peters, Claar Rodenburg, Charlotte Peen, Jacob Schotten, Femke de Roode, 
Froukje Veenman, Hilde Vanneste, Joris Habraken, Annemarie Luksen-IJtsma, Ria Berkvens, Alexander 
Jager, Gilbert Soeters, Richard Jansen, Hans Koot, Boudewijn Voormolen, Ilona Haas, Dieke Wesselingh, 
Charlotte Peen 
 
 
1.  Opening & Mededelingen 

Corien Bakker opent de vergadering. Zij voegt een agendapunt toe over een project ‘Archeologie 
en WOII’, aangedragen door Masja Parlevliet. 

  
 2.    CGA ALV notulen september, 13-9-2012 
  Goedgekeurd zonder wijzigingen 
   

CGA notulen visiebijeenkomst november, 15-11-2012  
  Goedgekeurd zonder wijzigingen 
 
  CGA Jubileumtentoonstelling  

Tim de Ridder licht het nieuwe idee toe, om te jubileumtentoonstelling op kleinere schaal toch 
mogelijk te maken. Hij denkt aan een reizende tentoonstelling die start in het Archeon en waar 
deelnemende gemeentes een kleine financiële bijdrage aan leveren. Op elke standplaats kunnen 
gemeentes een unit toevoegen met voorwerpen, zodat de tentoonstelling steeds wordt uitgebreid. 
Mogelijk kan Provincie Zuid-Holland ook een financiële bijdrage leveren. Tim houdt ons op de 
hoogte. 
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3.    Kwaliteitssysteem CCvD en terugkoppeling RCE-bijeenkomst, 7-2-13 

PUMA: Nico Arts heeft een lobby gevoerd om de aanstellingseisen scherper te maken dan wat was 
voorgesteld, een gemeentelijk archeoloog zou minimaal Hbo-niveau moeten hebben, maar Nico heeft 
geijverd voor een academicus en een Hbo’er. 
Certificering: Corien licht toe dat RCE en minister een certificeringsysteem willen, mede omdat ze van 
het opgravingvergunningenstelsel af willen. Dan zou het gaan om meer dan KNA-normen en meer  
dan een reguliere ISO-certificering, zoals gemeente Den Haag heeft, dat zich vooral richt op de 
producten. Een volledig certificeringsysteem: mens/proces/product, moet worden opgetuigd. Welke 
gemeentes willen dat echter? Als iets heel ingewikkeld en dichtgetimmerd is, geeft dat last. Ook met 
name kleinere gemeentes zullen daar weinig tijd en geld voor hebben. Guido van den Eynde vindt het 
zorgelijk dat de inhoudelijke kwaliteit vergeten lijkt te worden in dit verhaal, de inhoudelijke kwaliteit 
wordt namelijk niet gedefinieerd. Voorts geven de leden aan die op de bijeenkomst waren dat er van 
uit wordt gegaan dat het archeologische veld niet tevreden is met de huidige stand van zaken (n.a.v. 
de evaluatie van Malta), terwijl zowel gemeentelijk archeologen als bedrijven doorgaans helemaal 
geen drang tot certificering voelen. Meerdere leden hebben de indruk dat gemeentes het probleem 
van anderen moeten gaan oplossen. 
 
Arnold Carmiggelt benoemt de samengevatte punten die Dieke Wesselingh heeft doorgegeven, om 
ons vooral te kunnen richten op de essentiële zaken: 

 Het plan heeft vaststaande uitgangspunten en dient als advies aan de minister (per 1 april). 
 Veel onderdelen van het plan zijn niet goed uitgewerkt. 
 Onderdeel van het plan is de gehele keten van archeologie te certificeren (persoon/proces). 
 Mix certificering en personenregister staat nog open, dat bepaalt mede de prijs. 
 Opgravingvergunning verdwijnt. 
 Rol iniatiefnemer wordt groter i.p.v. uitvoerend bedrijf. 
 Rol van toezichthouder door het Rijk verschuift naar de gemeenten, gemeente voert toezicht 

op locatie. 
 Menukaart is vaag, wat betekent dit nu precies? 
 PUMA, gaat uit van een laag criterium nl. Hbo’er plus 2 jaar werkervaring. 

 
Er is nog een speciaal aandachtspunt dat nader uitgezocht moet worden in consequenties, want het 
plan behelst dat het bevoegd gezag gaat veranderen. Guido waarschuwt dat het bevoegd gezag naar 
de ontwikkelaar schuift. Michiel Bartels ziet het gevaar van de autoriteit bij de ontwikkelaar leggen, 
omdat die geen/weinig kennis van archeologie hebben. Francien Snieder vindt het een principefout 
dat in het plan de link naar de bouwsector wordt gemaakt. Corien en Mieke vragen zich af of er nu niet 
ook al een stuk bevoegd gezag bij de opdrachtgever ligt, ze vragen zich af of er veel wijzigt. De 
reactie van CGA zal niet alleen advies bevatten, maar moet ook een aantal vraagpunten meenemen 
om meer helderheid te krijgen. Arnold vindt het vreemd dat er door dit plan mogelijk een hoop werk  
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bijkomt, terwijl er bij de kleine gemeentes vaak nog niets geregeld is, moet het RCE zich daar dan niet 
meer op focussen. 
 
Afspraak: Het CGA geeft een gezamenlijke reactie op hoofdlijnen aan de RCE. Het is een 
veelomvattend plan, dus het is van belang om niet te veel in details te treden. Arnold Carmiggelt  
nodigt samen met Dieke Wesselingh CGA-leden uit in Rotterdam om een reactie te schrijven. Guido 
van de Eynde, Maarten Wispelwey, Nico Arts en hopelijk ook Bas van Sprew sluiten zich aan, Corien 
zal het verzoek voor deelname aan Bas mailen. 18 maart is er ook vergadering over dit plan in CCvD, 
Nico Arts neemt de input dan mee. 

 
4.  ‘Archeologie in Gemeenten’ en terugkoppeling RCE-bijeenkomst, 14-2-13 

Dit project dat 2 ton gaat kosten wordt opgepakt door RCE en getrokken door Gerda de Bruijn. Corien 
Bakker twijfelt wel aan het nut van het project. Het CGA heeft een tijdlang een infopunt gehad, waar 
aanvankelijk veel vragen werden gesteld, maar de respons was op gegeven moment opgedroogd.  
Arnold Carmiggelt heeft de indruk van de reactie die Dieke Wesselingh en andere CGA-leden hebben 
gegeven dat we niet zo tevreden zijn over inhoud van de bijeenkomst bij de RCE over het 
kwaliteitssysteem en onduidelijk over het doel van dit project voert de boventoon. Het was tamelijk 
oppervlakkig en dat belooft weinig goeds. Handreikingen en ‘best practices’ op een site zetten is 
handig, maar verder wat levert het kleine gemeentes op? 
 
Afspraak wordt dat Mieke Smit en Carla Soonius op tactvolle wijze feedback geven namens het CGA. 

  
 5.    Overdracht taken EI naar Provincies  

Welke taken gaan precies naar Provincies? Guido van de Eynde wijst er op dat dit vermeld staat in 
het stuk ‘Stelselwijziging Generiek Toezicht’. Info daarover is rondgemaild binnen CGA. Maarten 
Wispelwey zal het nog even uitzoeken en het komt dan op het forum. 

 
 6   Terugkoppeling overleg met Federatie Grote Monumentengemeenten  

Corien heeft een interessant overleg gehad met het hoofd van Monumentenzorg Amsterdam, Karin 
Westerink. Een intensievere samenwerking met Federatie Grote Monumentengemeenten lijkt de 
moeite waard. Gemeenschappelijke punten om over door te praten zijn: 

 
- Kwaliteitszorg 
- Taken Erfgoedinspectie overdragen aan Provincies, ze hebben een brief gestuurd over    
  om hun zorg te uiten, die zij ook aan Corien zullen verzenden. Corien zal ook bij RCE   
  informeren, hoe het er voor staat met archeologie en de inspecties. 
- Afspraken met de Rijksdienst 
- Ze delen de indruk dat de VNG graag bevoegdheden over zou willen dragen.  
  De VNG heeft veel commissies op inhoudelijk niveau afgeschaft, als we zaken over  
  kunnen nemen samen met de Federatie, moeten we echter ook formeel bijbehorende  
  verantwoordelijkheid toegewezen krijgen. 
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 7.    SIKB/ EI/ VOIA/ NWO/ VNG/ NVvA/ Stichting Reuvens/ hoogleraar/ Universteiten 

 
VNG: Gerard Koster heeft aan Corien Bakker in mail bevestigd dat VNG weinig tijd heeft om de 
archeologie te behartigen en dat er daarom meer een rol voor het CGA is weggelegd. Het idee van 
bestuur is om Gerard Koster uit te nodigen op de aankomende ALV. 
 
NWO: Corien Bakker is blij dat het laatste budget t.b.v. communicatie rond Odyssee nuttig gebruikt 
gaat worden door TGV. Belangrijk dat resultaten alsnog mooi gespresenteerd gaan worden, ook voor 
eventueel vervolg. Michiel Bartels wijst op de mooie publicatie over Tiel die uit de Oogst van Malta is 
voortgekomen. 

   
8.  Verder verloop visie-overleg 
  Arnold Carmiggelt zal de werkgroep die is benoemd op vorige ALV gaan uitnodigen voor een overleg. 
 

Ingevoegd agendapunt: ‘Archeologie en WOII’ 
 
In hoeverre staat het CGA positief tegenover eventuele deelname aan een werkgroep KNA richtlijnen 
voor WOII? De vraag is of CGA-leden daar per gemeente verschillend over denken of is er 
overeenstemming? Korte inhoud van project wordt op forum geplaatst, Masja Parlevliet zal nadere 
info geven die ze van Esther Wieringa krijgt. Ook de vraag van Masja over de rol en verwachtingen 
die conventsleden hebben over Stichting Reuvens gaat naar het forum. 

 
 9.  Rondvraag 

Gert Kortekaas hoopt de Reuvensdagen naar Groningen te kunnen halen, hij houdt ons op de 
hoogte. 
Francien Snieder vraagt om artikelen voor Vitrivius. 

 
 10.  Vergaderdatum komende ALV en visie-bijeenkomst:  

Vastgesteld op donderdag 23 mei 2013, er wordt nog bekeken of er in middag mogelijk een visie-
overleg plaatsvindt of dat het visie-overleg een aparte bijeenkomst gaat worden. 

   
  
 


