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Notulen CGA-ALV, donderdag 16 februari 2012, Regentenzaal Utrecht  

 
Aanwezig: 
Corien Bakker, Francien Snieder, Maarten Groenendijk, Masja Parlevliet , Guido van den Eynde, Leonie 
Weterings-Korthorst, Arnold Carmiggelt, Milo Verhamme, Erik Peters, Peter Schut, Hester van den Ende, 
Claar Rodenburg, Charlotte Peen, Marco Vermunt, Jacob Schotten, Femke de Roode, Froukje Veenman, 
Hilde Vanneste, Annemarie Luksen-IJtsma, Christo Thanos, Linda Vega (notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Nico Arts, Maarten Wispelwey, Paul Franzen, Annette Bakker, Martijn Defilet, Tim de Ridder, Piet Kleij, 
Maarten Dolmans, Jan Molema, Chrystel Brandenburgh, Richard Jansen, Marc Kocken, Johan Hendriks, Gert 
Kortekaas, Ilona van der Weide, Marion Aarts, Mariëlle Kenemans, Michiel Bartels, Carla Soonius, Mieke 
Smit, Michel Groothedde, Jacqueline Hoevenberg, Huib-Jan van Oort. Anja van Zalinge, Bernard Meijlink  
 
 
 1.  Opening & mededelingen, nieuwe leden, jubileum Francien Snieder 
  3 nieuwe leden stellen zich voor: 
  -  Regio archeoloog van Regio Parkstad, Hilde Vanneste 
  -  Gemeentelijk archeoloog van de Utrechtse Heuvelrug, Annemarie Luksen-IJtsma 
  -  Regio archeoloog van Regio Midden-Holland, Christo Thanos 

In totaal telt het CGA nu 60 leden. Corien Bakker stelt voor alle gemeenten bij elkaar nog 
eens op te tellen. Francien’s 25-jarig jubileum is in haar gemeente gevierd met een 
feestelijke lezingenavond en ze heeft een jublleumpenning ontvangen, namens het CGA-
DB neemt ze ook een kado in ontvangst. 

 
 2.    CGA ALV notulen 3-11-2011  
  Goedgekeurd met de volgende wijzigingen:  

- Corien heeft een mail ontvangen over agendapunt 3, Lidmaatschap steunpunt Noord-
Holland. De conclusie op basis van de gevoerde discussie was dat Noord-Holland niet 
voldeed aan de opgestelde lidmaatschapsregels, maar de conclusie is niet expliciet 
opgenomen, dat wordt aangepast. 
- Rondvraag bij Maarten Groenendijk: niet sommige, maar de aanwezige leden vinden het 
opzetten van een cursus technisch bouwen voor archeologen een goed idee. 

 
 3.   CGA DB - RCE notulen 26-1-2012  

Arnold Carmiggelt vraagt of het klopt dat gezegd is dat als de omgevingswet verschijnt, het 
bestemmingsplan kan verdwijnen. Corien Bakker en Francien Snieder bevestigen dat 
Leonard de Wit dat als mogelijkheid heeft aangegeven, aangezien er dan een nieuw 
vergunningstelsel zal komen. 
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 4.  Reactie Kamerbrief aan de hand van notitie DB 

 
Corien Bakker heeft gesproken met Henny Groenendijk. De provincies willen het geven van 
een gezamenlijke reactie met het CGA overwegen. 
 
Kenniskaart: 
Het nut van de kenniskaart wordt door de aanwezige leden betwijfelt, welk doel dient het? 
Alle kaarten linken en blinde vlekken oplossen is op zich niet verkeerd, maar de leden zijn 
bang dat de kaarten een slap aftreksel worden van goede en gedetailleerde 
gemeentekaarten. In de brief wordt gerefereerd dat dan minder vooronderzoek nodig zou 
kunnen zijn en dat is tevens een risico, waarschuwt Arnold Carmiggelt.  
Het genoemde project van Archeologie in gemeenten is nogal vaag. Jacob Schotten wijst op 
het toenemende ledenaantal bij CGA. Hij ziet niet in waarom gemeenten alles op een 
presenteerblaadje moeten krijgen, terwijl gemeenten zelf hun verantwoording kunnen en 
dienen te nemen. Maarten Groenendijk herinnert er aan dat Jos Bazelmans al langer deze 
kaart wilde maken. Pasja Parlevliet vindt dat het vooral regionaal benaderd moet worden. 
Arnold Carmiggelt vreest dat de status van deze kaart, lokale kaarten zou kunnen overstijgen. 
Milo Verhamme adviseert dat we inspraak moeten zien te krijgen in de invulling van de kaart. 
Verschil maken tussen gemeenten met en zonder kaarten is van belang. Gemeenten zonder 
kaart gebruiken IKAW, kan dat niet beter vernieuwd worden? Marco Vermunt is benieuwd 
waar de kaart dan aan opgehangen gaat worden, gemeentelijk archeologen doen dat 
doorgaans aan bestemmingsplannen. Belangrijke conclusie is antwoord op de vraag te 
krijgen wat de status van de mogelijke nieuwe landelijke kaart gaat worden, ook omdat 
projectontwikkelaars er misbruik van kunnen maken. Algemeen advies dat voorts uit de 
discussie komt is: neem de goede kaarten die er al zijn gewoon over. 
 
Kwaliteitsregulering: 
Corien Bakker is opgevallen dat de RCE aangaf dat de VOIA voor verplichte certificering is, 
terwijl zij leden van de VOIA heeft gesproken die daar helemaal niet voor zijn. Ook provinciaal 
archeologen zijn niet enthousiast. Maarten Groenendijk heeft sinds zijn deelname aan 
bestuur SIKB nog geen enkele keer iets gehoord over certificering. Mogelijk dat de VNG wel 
positief staat in dit plan. Conclusie op dit punt is dat de leden kwaliteitsregulering als een zorg 
zien, maar certificering niet als de oplossing. 
 
Archeologische infrastructuur: 
Er is nu geen duidelijkheid in Archis of een vindplaats is behouden of opgegraven. Masja 
Parlevliet wijst op het tabblad selectieadvies, dat aangevuld zou kunnen worden met 
selectiebesluit, maar het is niet sluitend want een besluit van bevoegd gezag betekent niet  
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dat het ook zo gebeurt, zeggen meerdere leden. Hoe het is opgegraven of behouden is wel 
relevante info, maar ook complex. Ook hier gaat het om wat is het doel voor welke 
doelgroep? Het punt van de topsites wordt toegejuichd door de leden. De leden zouden meer 
info willen over de pilot LTO, maar dat hoeft niet in de brief te worden gezet, wel navragen. 
Verschillende leden willen wel aangeven dat subsidieterugtrekking uit de AWN een slechte 
zaak is. 
 
Corien Bakker zal bovenstaande samenvatten in een brief als conventsreactie en dit zal op 
de CGA-website laten zetten, ook stuurt ze het door naar de provinciaal archeologen om te 
kijken of zij zich willen aansluiten bij de brief. 

  
 5.   Stichting Reuvensdagen en toekomst 

Masja Parlevliet geeft info over de stand van zaken. Het doel van de stichting is om 1 keer 
per jaar de organisatie van de Reuvensdagen te waarborgen. Naast het bestuur is er een 
Raad van Advies (hetzelfde als de voormalige programmacommissie). Masja Parlevliet deelt 
samen met Tom Hazenberg een duo-voorzitterschap van het bestuur. Het bestuur bestaat uit 
een samenwerkingsverband van CGA/NVvA/SAP/RMO/NVAO/VOIA. Carolien Leeflang zal 
het bestuur secretariële ondersteuning gaan bieden. In feite wil het bestuur de opzet van de 
Reuvensdagen hetzelfde houden: parallel sessies en plenaire sessies, het programma gericht 
op inhoud en netwerken. 
Leden benadrukken de noodzaak van een lager tarief voor amateurs en studenten, alsmede 
het overnemen van het draaiboek. Volgens Masja Parlevliet gaat het archief naar het Rijk, het 
draaiboek is belangrijk voor gemeenten om te beoordelen wat hun te wachten staat als ze de 
Reuvensdagen willen opnemen in hun planning. Masja Parlevliet is benieuwd of een 
verschuiving van do en vrij naar vrij en zat nog een idee zou zijn, maar de leden betwisten 
dat, het is zonde om de huidige hoge bezoekersaantallen te riskeren door de dagen te 
wijzigen. 

 
 6   SIKB / EI / VOIA  / NVAO / NWO / VNG / NVvA/ hoogleraar 

SIKB: Maarten Groenendijk meldt dat het SIKB blijft volhouden in het regelen van de 
bijdrage, maar dat hij heeft aangegeven bij SIKBbestuur er niets meer over te zeggen bij 
het CGA. 
NVAO: Corien Bakker heeft een verzoek tot overleg gekregen, mede ingegeven door hun 
bezwaar dat gemeenten short-lists zouden hanteren. Leonie van de Wetering-Korthorst 
had dit punt aangekaart bij vorige ALV, ze benadrukt dat zij geen short-list hebben en dat 
zij alleen voor bepaalde onderzoeken aanbevelingen doen. Meerdere leden geven aan dat 
af en toe een aanbeveling wordt gedaan. Corien zal aangeven namens CGA dat wij als 
convent ons niet bemoeien met de individuele gemeenten en hun aanbevelingen. Het 
bestuur staat daarnaast open voor een eventueel jaarlijks overleg. 
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NWO: Corien meldt dat zij blij is dat er veel gemeentelijke onderzoeken zijn gehonoreerd 
en dat de RCE de communicatie zal voortzetten. 
 
Hoogleraar Roos van Oosten heeft een korte stand van zaken per mail gegeven en die zal 
Corien via secretariaat doorsturen. Daarbij zit ook het verzoek voor stage-plekken. Ook de 
mail over de Jubileumtentoonstelling over ‘Onze voorouders’ van Nico Arts zal worden 
rondgestuurd. 

 
 7.   Rondvraag:  

• Bezuinigingen in de archeologie vallen verschillend uit voor gemeenten, het bestuur wil 
het volgende ALV weer op de agenda zetten. 

• Maarten Groenendijk kondigt een nieuw publieksboek dat heet ‘Graven in Gouda’. 
• Corien Bakker is gebeld door Trouw, ze is benieuwd of anderen ook gebeld zijn, maar 

dat is niet gebeurd.  
• Hester van den Ende blijft Woerden vertegenwoordigen, maar ze is nu in dienst bij 

Milieudienst Zuid-Oost Utrecht. 
• Masja Parlevliet wordt lastig gevallen door een particulier die het niet eens is met een 

archeologisch rapport. Als het te ver gaat adviseren sommige leden dat geheel aan 
P&O of juristen over te laten en in het slechtste geval aan de politie. 

• Arnold Carmiggelt wil de discussie over CGA-visie leiden, mits hij van te voren input 
krijgt van de leden. Hij denkt aan groepsgewijs over onderdelen brainstormen om 
tenslotte een visiestuk te formuleren. 

 
 8.   Vergaderdatum komende ALV en visiestuk  

 Visie & toekomst CGA discussie-ochtend op 24 mei en volgende ALV op 21 juni a.s. 
 
   
 


