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Notulen CGA-ALV, donderdag 23 januari 2014, Utrecht 

 
 

Aanwezig: 
Francien Snieder, Maarten Wispelwey, Ria Berkvens, Anja van Zalingen, Masja Parlevliet, Arnold Carmiggelt, 
Carla Soonius, Peter Schut, Marc Kocken, Milo Verhamme, Erik Peters, Marlous van Domburg, Steven 
Jongma, Marion Aarts, Huib Jan van Oort, Peter de Boer, Boudewijn Voormolen, Michel Groothedde, Ilse 
Schuuring, Gilbert Soeters, Marco Vermunt, Marielle Kenemans, Leonie Weterings-Korthorst, Annemarie 
Luksen, Hilde Vanneste, Antoine Roeloffs, Floor Timmermans, Linda Vega (notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Bas van Sprew, Alexander Jager, Piet Kleij, Gert Kortekaas, Nico Arts, Corien Bakker, Christo Thanos, 
Michiel Bartels, Jacqueline Hoevenberg, Claar Rodenburg, Maarten Dolmans, Peter Bitter, Hans Koot, 
Ilona Haas, Annette Bakker, Maarten Groenendijk, Bernard Meijlink. 
 
1.  Opening & Mededelingen 

We openen de vergadering met het aansnijden van een fototaart ter ere van het jubileum 
Gert Kortekaas, hij zal deze taart in kleinere vorm vandaag ook thuis bezorgd krijgen. 
 

2.	  	  	   	   Lidmaatschap CGA en melden samenwerkingsverband 
Maarten Wispelwey doet een oproep of alle gemeenten willen kenbaar maken of zij binnen 
een samenwerkingsverband andere gemeenten bedienen. Bij de regio-archeologen is dat 
doorgaans precies aangegeven, maar bij gemeentelijk-archeologen niet altijd. Zowel voor het 
lidmaatschapssysteem als voor de werking naar buiten toe, wil het bestuur graag de actuele 
gegevens bijwerken. Voor andere partijen en met name voor de SIKB, is het handig als wij 
kunnen aangeven hoeveel gemeenten uiteindelijk zijn aangesloten en wat de reikwijdte is 
over geheel Nederland. Zou mooi zijn we als we het visueel op een kaart kunnen scoren. 

3.  CGA ALV notulen 01-10-2013 
Goedgekeurd met enige wijzigingen: Huib Jan van Oort, Antoine Roeloffs, Marlous van 
Domburg en Floor Timmermans toevoegen bij aanwezigen, Annemarie is onjuist gespeld. 

 
3.       Stichting Reuvens, terugkoppeling 

Masja Parlevliet koppelt terug hoe het laatste overleg is verlopen van Stichting Reuvens met 
een groot aantal archeologische spelers om te kijken of Stichting Reuvens een platformfunctie 
kan gaan vervullen. De uitkomst was dat er een groot gemeenschappelijk belang aanwezig is 
waarin alle partijen archeologie een warm hart toe dragen en van daaruit willen de partijen 
ontdekken hoe een gezamenlijk visiestuk tot stand kan worden gebracht in februari. 
Uiteindelijk zal het gaan om platform met een maatschappelijke en wetenschappelijke missie, 
niet met een sociale/politieke insteek. Arnold Carmiggelt vindt het jammer dat het Rijk zich  
terugtrekt uit het vormen van een platform. Als je een overlegorgaan en belangen-
behartigingsorganisatie wilt opzetten zou deelname door het Rijk een belangrijke  
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meerwaarde hebben. Het Rijk heeft aangegeven dat men vanuit beleid gekozen heeft, niet 
mee te doen. Het is voor de RCE lastig om als rijksdienst partij te kiezen. Daarnaast hebben 
ze zich eerder uit de SNA terug getrokken om dezelfde redenen. De universiteiten waren nu 
niet aanwezig, maar zullen volgende keer wel aanschuiven. Punt dat ter discussie staat is 
deelname als partij of op persoonlijke titel. 

5  CCvD-overleg, terugkoppeling (en brief KNA) 
Ook al is de VNG-brief duidelijk over de vertegenwoordiging van de VNG door het CGA, heeft   
Maarten Wispelwey vanuit het ccvd vernomen dat er twijfels bestaan in hoeverre het CGA de 
VNG kan vertegenwoordigen. Omdat wij niet direct de gemeenten zonder archeoloog zouden 
behartigen, is de wens uitgesproken door de voorzitter van het ccvd en Walter de Koning dat 
er iemand van vergunningen of RO-hoek toegevoegd zou moeten worden aan het college. 
Maarten geeft aan dat iemand in een dergelijk functie geen archeologisch inhoudelijke kennis 
heeft, dus wat is daar dan het nut van. De leden vinden dat de brief heel duidelijk is, ook al 
zou je een wethouder er bij betrekken dan blijft het toch alleen de vertegenwoordiging van 1 
gemeente. Masja Parlevliet denkt als het CCvD daar problemen over blijft maken het handig 
is, om voor elke vergadering per onderwerp desnoods formeel mandaat aan te vragen bij de 
VNG. Sommige leden zijn door BenW gemandateerd om monumentenvergunningen te 
verlenen of om selctiebesluiten te maken. Zou één van deze leden een optie kunnen zijn? 
Maarten heeft de indruk dat met de KNA-uitbreiding het steeds meer om leidraden gaat en 
daarbij gaat het vaak om economisch belang, maar te weinig om het archelogisch 
wetenschappelijk belang. Antoine Roeloffs kaart aan dat we ons eerst kunnen afvragen: 
Worden we er wel gelukkig van? Verschillende leden kunnen zich vinden in de uitspraak van 
Jet Bussemaker over archeologie: Als we er niet mee naar het publiek gaan, waar doen we 
het dan voor? Peter de Boer betreurt het dat door de bezuinigingen hij zo moet lobbyen voor 
het archeologisch belang, andere conventsleden geven aan dat dit vaak een vast onderdeel 
is van het spel dat je moet spelen. 

6.   RCE: Erfgoedwet, Waarderingssystematiek, OZ Vrijsteliingsgrenzen 
Er wordt op korte termijn een Erfgoedwet gemaakt. Er komen wat culturele beleidsvelden in 
en een paar stoffige archeologieartikelen worden geschrapt of afgestoft. Belangrijk is dat er 
iets over een kwaliteitssysteem wordt geregeld in de Erfgoedwet. Hiertoe is er een 
consultatieronde op 24 februari aanstaande bij de RCE. Het proces moet in januari 2015 
afgerond zijn. Het ziet er naar uit dat het best snel gaat, Arnold waarschuwt dat we als CGA 
er bovenop moeten blijven zitten. Maarten wijst naar de info die Monique Krauwer deze 
middag gaat verstrekken en dat we kunnen vargen hoe we onze punten kunnen inbrengen. 
Ilse Schuuring bedankt de leden voor reacties op de memo over de waarderingssystematiek, 
Maarten Wispelwey neemt alle reacties mee naar de CCvD. 

7.  Kwaliteitszorg (voorstel pilot intervisie) 
Er blijft een tendens naar overmatige regelgeving. Vanuit het veld komen steeds meer 
geluiden om ook het bevoegd gezag regels op te leggen of om ieder geval kwaliteit daar te 
borgen.  Het CGA-bestuur denkt dat het goed is om een overdreven controlesysteem voor te 
zijn, als je als beroepsgroep intervisie opzet, kun je er onderling van leren en laten zien dat je 
als beroepsgroep zelf je feedbackmomenten inbouwt. Het bestuur stelt een pilot voor om  
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bijvoorbeeld 3x in een jaar een intervisiegroepje bij elkaar te laten komen en te evalueren wat 
het oplevert. Wellicht kunnen in de toekomst intervisieverslagen een plaats krijgen in een 
beroepsregister.  

Een aanleiding vormt mede het dossier MIKWE rekenkamer Venlo, hierin staan veel 
interviews, het is de moeite om deze te lezen raden sommige leden aan. Maarten Dolmans 
heeft veel steunbetuigingen gekregen en werkt daardoor nog met plezier (uit emailwisseling 
met de voorzitter). 

 

8.  Rondvraag: 

• Ria Berkvens vraagt om artikelen voor Westerheem. 

• Peter Schut zit in de organisatie van de Archeological Directoral Councy, de 
onderwerpen die op de agenda staan zijn: Archeological Communities, digitale 
samenwerkingsverbanden en keuzes in selectie. Op 20 en 21 maart 2014 organiseert 
de RCE het jaarlijkse symposium van de European Archaeological Council in 
Amersfoort. 

• Maarten Kocken blijft zich buigen over vrijstellingsgrenzen. 

• Bij Michel Groothedde komt een vacature uit en ze gaan weer verhuizen naar het 
centrum. 

• Masja Parlevliet geeft aan dat de leidraad Explosieven Ruimen wordt opgepakt door 
RAAP en verzoekt of wij in oktober bij ALV een terugkoppeling kunnen geven. 

• Bij Boudewijn Voormolen hebben alle gemeenten inmiddels verwachtingskaarten. 

• Leonie Weterings-Korthorst wil graag weten welke regio-archeologen ervaring hebben 
met waterschappen, een waterschap wil zich bij haar regio aansluiten, reacties in mail 
hierover zijn welkom. 

• Bij Hilde Vanneste is een verwachtingskaart en beleidskaart opgesteld. 

• Chana Stuart meldt dat er een Joodse archeologische werkgroep is opgericht. 

• Maarten Wispelwey wijst op de vragen van Jeroen Bouwmeester van RCE, ze staan 
op de CGA-website, Jeroen benadert zelf CGA-leden voor reacties. 
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Middagprogramma: 

Hans Stuurop vertelt uitgebreid over zijn activiteiten met betrekking tot het maken van een 
Erfgoedmonitor (onderwerp: depots onderzoek, het verzamelen van data over het 
bewaren van vondstmateriaal). Waarom we wat verzamelen en hoe. Meer info staat op 
www.erfgoedmonitor.nl. Het is de leden niet geheel duidelijk waarom je zoveel 
kwantitatieve gegevens hierover wil verzamelen, zolang dat los staat van de kwalitatieve 
gegevens. Milo Verhamme ziet een risico als je simpelweg de conclusie gaat trekken dat 
we teveel vondstmateriaal verzamelen, zonder de context heb je de makkelijke weg om te 
besluiten minder vondsten te bewaren. Het lijkt Marion Aarts ook niet de juiste weg om 
eerst cijfers te verzamelen en vervolgens te gaan koppelen aan een doelstelling, het moet 
juist andersom zijn. De leden zijn het er over eens dat de vraag moet zijn: Wat is een 
goed depot? Dan kun je m.b.v. een nulmeting kijken waar we nu staan. Aan welke 
kwaliteit moet een depot voldoen, zou de hamvraag moeten zijn. Kun je vondsten binnen 
bepaalde (korte) tijd vinden?  

De presentatie: powerpoint van Monique Krauwer over de Omgevingswet staat op de 
CGA-website, zij verzoekt de leden vragen of opmerkingen van welke aard dan ook aan 
haar te mailen, dat kan beter in deze fase gebeuren, want nu kan zij invloed uit oefenen. 

   

Nieuwe vergaderdata: 
   Woensdag 9 april in Apeldoorn en donderdag 4 september in Utrecht. 

 


