
 

1 

 

 
Secretariaat: 
Marloes Müller 
Postbus 36 
6663 ZG Nijmegen - Lent 
Tel. 06 – 55 73 48 21 
info@gemeente-archeologen.nl 
www.gemeente-archeologen.nl 

 
Dagelijks Bestuur: 
Dhr. drs. M. Wispelwey, voorzitter 
Dhr. drs. N. Arts,  penningmeester  
Mw. drs. M. Parlevliet, vice-voorzitter  
Mw. drs. A. van Zalinge, secretaris 
Dhr. drs. M. Groenendijk, lid 
Mw. drs. R. Berkvens, lid 
Mw. drs. I. Schuuring, lid 
 

 

Onderwerp :   Notulen ALV op 16 juni 2016 

Plaats:   Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2, kamer 2.14  

Tijd:    10:30 – 15:00 uur 

Aanwezig: 

Peter Bitter (PB), Milo Verhamme (MV), Steven Jongma (SJ), Monica Alkemade (MA), 

Bart Vermeulen (BV), Charlotte Peen (CP), Nico Arts (NA), Maarten Groenendijk (MG), 

Anja van Zalinge (AvZ), Mariëlle Kenemans (MK), Arnold Carmiggelt (AC), Ronald van 

Genabeek (RvG), Huib-Jan van Oort (HJvO), Anne-Marie Luksen-IJtsma (ALIJ), Maarten 

Wispelwey (MW), Leonie Weterings-Korthorst (LWK), Ria Berkvens (RB), Davy Kastelein 

(DK), Marloes Müller (MM, notulen)  

Afwezig met kennisgeving:  

Francien Snieder, Masja Parlevliet, Martijn Defilet, Joris Habraken, Erik Peters, 

Marlous van Domburg, MIchiel Bartels, Gilbert Soeters, Sigrid van Roode, Hans Koot, 

Dieke Wesselingh, Marion Aarts, Ilse Schuuring, Peter de Boer, Tim de Ridde r, Carla 

Soonius, Piet Kleij, Karel-Jan Kerkhaert, Willem Jan Hogestijn.  

 

Opening, mededelingen , notulen  

 Welkom door MW 

 Peter Bitter is 25 jaar werkzaam bij de gemeente Alkmaar als ook  lid van het 

Convent. 

 In middagprogramma komt Rijksdienst aan het woord. Discussie voeren over de 

RCE producten. Voorbeeld: Verstoringen in kaart , met de gemeente Ede. MW 

denkt dat het goed is om duidelijk te maken dat we op een heel andere niveau 

insteken. “Rijksdienst zit op redelijk abstract niveau met de minister. Vaak 

hebben we niks aan de producten; ze zijn vooral bedoeld voor gemeenten 

zónder archeoloog.”  AC merkt op dat dit samenhangt met de decentralisatie 

van het Rijk. De haken en ogen van deze systeemdiscussie moeten we hier niet 

gaan voeren. MW stelt voor om vooral vragen te stellen vanmiddag 

 Notulen:  

o op pagina 2 kan wat nuance worden aangebracht: de kwaliteit van het 

onderzoek loopt gevaar door het afwijken van het PvE (Deventer).  Naar 

aanleiding hiervan: BV wil in de komende ALV ervaringen PvE benoemen 

(welke wegen worden gekozen, etc.). 
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o MW licht nogmaals de dit jaar op te richten arbitragecommissie van Jaap 

Kool toe (notulen, pag 4); Kool zoekt nog steeds bestuursleden.  

 

Reacties vanuit de ALV:  

 Is dit een individueel initiatief van iemand met een juridische 

achtergrond? Moeten wel regels daarvoor volgen. (MA)  

 Wat is de status van dit particuliere initiatief? (AC) Wat is de 

inhoud? Is het bedoeld voor elke ontwikkelaar om klachten te 

poneren? (PB)  

 Heeft Kool dezelfde wens als j ij? Wat wil hij als jurist? Kan hij dat 

kader duidelijk schetsen? (MA)   

 Waardoor is zijn initiatief getriggerd? Delft? (AC)  

 

MW reageert:  

Ik heb  de indruk dat de regels gevolgd worden.  Jaap Kool zoekt 

draagvlak. Positief. Het is nu zo dat als er iets mis is, we elkaar nooit 

aanspreken; zijn we niet gewend.  Kan nog geen afdoende antwoord 

geven aan MA. MW stelt voor volgende keer Kool uit te nodigen voor 

het middagprogramma. Liefde voor het vak heeft Kool getriggerd; hij 

ziet hiaten. 

 

o Pagina 5: Omgevingswet is uitgesteld. PB vraagt zich af of de ondergrond 

van een gebouwde rijksmonumenten ook beschermd zijn. Waar is het 

begrip monumenten vastgelegd? Definitie aanpassen? MW wil dit in 

volgend overleg met RCE bespreken.  MA weet dat de definitie in 

erfgoedwet is aangepast. “Maar: als je het specifiek vraagt is het volgens 

mij niet zo. Erfgoedwet is bij de Commissie van Raad van Cultuur. De 

opmerking is gemaakt, maar niet teruggekomen.”  

 

o Pagina 6 : Noodfonds. Op 30 mei is een brief gestuurd. Regeling is 

getroffen: niet voor excessieve kosten. MW legt uit dat er 250.000 euro 

is voor uitvoering, verbeelding, etc. Het moet een meerjar enprogramma 

worden; ze v inden het heel belangrijk dat er zo’n fonds is. Nationaal 

belang. “Dalfsen”  (RvG). “Dat is de vraag”, zegt BV. “Om te voorkomen  

dat in basis dingen bekostigd moeten worden vanwege uitzonderlijke 

uitkomst, is noodfonds nodig.” MW : op het moment dat je in het veld 

staat, weet je het pas.  MA: was de casus Dalfsen niet te voorzien? MW 

denkt dat Dalfsen een goed voorbeeld is voor de ar bitragecommissie. 

Deel van 250.000 naar Dalfsen. RvG ziet een probleem: Je komt pas in 

aanmerking als de basisregeling klaar is. “De regeling is zo geschreven 

dat niemand ervoor in aanmerking komt.  Zodat ze kunnen aantonen dat 

het niet nodig is.”  MG ziet geen plot. “Willen het geld wel besteden. Ben 

benieuwd of het opkomt.” 
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1. CCvD en Certificering 

 

MW: In CCvD kan je weliswaar ventileren, maar vervolgens wordt er weinig mee 

gedaan. De voorzitter van de SIKB zat vorige week voor, heel plezierig. Het proces  

van CCvD is heel frustrerend. Er is eerder al een brief gestuurd namens CGA, 

NVVA, NVAO en VOIA. Voor de opleidingseisen is nu een duaal systeem bedacht: 

Bedrijven werken met opleidingsplan en ZZP’ers moeten voldoen aan een 

puntenlijst. Als CGA hebben we flink geknokt tegen het 

kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Werd weinig mee gedaan; is een eis van de 

Raad van Accreditatie. Het is aan te raden om een KMS zelf vorm te geven. Bij 

controle zal certificerende instelling , bij het ontbreken van een KMS, zelf moeten 

beoordelen. Alle stukken zijn overigens via website SIKB op te vragen; ook SIKB 

basisdocumenten voor een KMS.  

Reacties: 

 De onderhoudseisen zijn voor jezelf: om de 4 jaar zovee l punten 

halen, als KNA actor (NA)  

 Waar gaat dit nou eigenlijk over?   (PB) MW: Als ze vragen om 

geregistreerd actorschap, moet je wel. MG: waarom zou je niet 

willen? PB: Het heeft niets met de kwaliteit te maken.  

 Wel of niet registreren als beleidsadviseur, wat te doen? Voor wie? 

(LWK) MA: er is nu een momentum. Zoveel mogelijk men sen 

worden toegelaten. Probeer het gewoon, al moet iedereen het 

natuurlijk zelf afwegen. Denk vooruit, als je ooit van baan wisselt. 

NA: over 5 jaar is het vast complexer.  

 Er is besloten dat er een duaal systeem komt. Archeologen bij 

bedrijven hoeven niet te registreren. Waarom zouden wij het dan 

überhaupt doen? ZZP’ers hebben een puntensysteem.  (RB) BV: het 

is een waaninnig systeem als je erover nadenkt, maar: wij als 

gemeenten hebben weinig last. Dwingt wel mensen om kosten te 

maken. 

 Beleidsmedewerkers kunnen makkelijk punten scoren, In het veld is 

dat minder makkelijk . (PB) 

 Voor PvE zou je punten moeten krijgen, maar is niet zo. Wel: 

cursus, publicatie, Reuvensdagen.  Bevoegdheid die je nu hebt, blijf 

je behouden. (MW) 

 Voor ZZP’ers moeilijk aan te tonen. (DK) PB: veel ZZP’ers kunnen 

niet inschrijven, omdat ze volgens de huidige formulering niet 

kunnen overleggen. 

 MA noemt een info-avond van Hobeon (certificerende instelling): 

zoeken naar kwaliteitsmeting. Een bedrijf auditen is anders dan 1 

ZZP’er.  

 DK vraagt of er lering uit het proces is te trekken ? MW: we moeten 

onze krachten bundelen. Maar zelfs dan nog ben je afhankelijk van 

hoe de wind waait. MG: afvaardiging v/d andere partijen wisselen 

van mening. MW: voorzitter CCvD stuurt op eigen agenda. PB: wat 

vindt de voorzitter van de SIKB? MW vertelt dat hij ervan af weet. 

MG: leden moeten ingrijpen! BV: Waarom wordt de poot niet stijf 
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gehouden door leden? Dat laat  je gebeuren. Waar zit de pijn? Goed 

om dat te ontdekken. 

 Wat is er uit de EVC regeling gekomen? (RB)  MW is voorstander van 

regeling-op-maat; géén pardon, maar wel dit groepje bedienen . MG 

: Kunnen ze zelf actie ondernemen? MW denkt niet dat ze gebeld 

zullen worden. Zou het een idee vinden om in KNA toch een 

(bijzonder) actorschap op te nemen.  

 

 

2. AWN  

Wat te bespreken met Tonnie van de Rijdt , over bijdrage die ze vraagt? Een jaar 

geleden is er overleg geweest over de subsidie, waarbij NA vroeg naar visie en 

plan. RB legt uit dat AWN moet bezuinigen, Westerheem zal met Archeobrief 

samengaan vanwege de kostenbesparing.  

Vragen:  

 Hoeveel is er nodig? (RB) 

 Kunnen ze niet overgaan op digitaal? (MA) 

 Is het niet raar dat het Convent er iets mee moet? Rijk?  (AC) 

NA wacht de stukken af. In najaar weer op de agenda. Uit nalatenschap is ook een 

groot bedrag geërfd. Ook hier moet duidelijkheid over komen.  

 

3. DICE 

MW is door Nico Aten (erfgoedinspectie) gevraagd dit meldingssysteem voor 

roofvondsten e.d. nogmaals onder de aandacht van de leden te brengen. Via DICE 

vind je eenvoudig de weg naar de officier van Justitie.  

 

4. Onderzoek naar rol van CGA (opdrachtvraag aan Djurra Scharff)  

CGA heeft budget om te  investeren in visiestuk . Via AC is Djurra Scharff in beeld 

gekomen; ze is benaderd. Goed om de rol van het Convent te  verduidelijken. Hoe 

ziet men ons? Wat zijn onze rollen en taken? Kunnen we aan anderen onze rol 

duidelijker profileren? Status: offerte is gemaakt, maar in de tussentijd zit Djurra 

Scharff bij Leonard de Wit als assistent en rijst de vraag of ze de opdracht op tijd 

kan afkrijgen. Opleverdatum? Staat in de offerte.  Wordt vervolgd.  

 

5. Kaarten RCE, korte toelichting drie applicaties (middagprogramma)  

MW is met BM bij de RCE geweest (voorfase) om te kijken naar 3 applicaties. 

Binnenkort is hun website online.  Bespreekt hier kort de drie applicaties:  

Noa2: abstract niveau, niet toereikend voor onze PvE’s, weinig info over 

stadskernen.  
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Best practices : Daar komt een voorstel uit wat je moet doen. 

Booronderzoek/proefsleuven. Benieuwd wie het gaat doen. Miste een goed 

voorbeeld van PvE’s.  

Bodem in lagen: Nog niet compleet. Was voor bureauonderzoek heel handig.  

Reacties vanuit de ALV:  

o In welke fase komen best practices terecht b ij bedrijven? Ze kunnen nu hier 

komen vertellen, maar is dat niet voor de verkeerde groep? Wie heeft ze 

uitgenodigd? (MV) MW : Bert en Eelco hebben zichzelf uitgenodigd, Iepie en Els 

komen ook. In  overleg met RCE kwam naar voren: ook goed om te overleggen 

met gemeenten mét archeoloog. Als dit vervolgens niet gebeurt , zakt je broek 

af. 

Er ontstaat een hele discussie over de rol van het CGA hierin:  

o AC:  Wanneer gaan we discussie aan? Wat doen we met z’n allen? Er is een 

systeemprobleem: RCE doet dingen die wij niet zien zitten. Verkeerd niveau om 

met Iepie en Els te overleggen. Welke rol ziet RCE voor zichzelf? Ik merk dat we 

te veel te klein denken, te detaillistisch. Belang van archeologie mo et voorop. 

We zijn als overheidsarcheologen een grote gesprekspartner voor RCE, dat 

zouden we moeten zijn. Waarom bellen we de directeur niet?  

o Helemaal gelijk, maar RCE moet producten maken (MA)  

o Het beklijft niet, archeologie sneeuwt onder, ondanks gesprek ken (AvZ) 

Volgende keer over hebben! (MV) Agenderen op hoog niveau (MK)  

o Trek die broek aan, met directeur spreken. Hoe doet FGM dit?(BV)  

o We moeten een “hullie-zullie”  discussie vermijden. Energie wordt tegen elkaar 

gericht. Wat kunnen we doen met z ’n allen? Er is veel meer profijt te halen. We 

moeten slagkracht vergroten en tegengas geven. We hebben een centrale rol, 

zitten dichtbij het vlak, dekken behoorlijk wat af met onze praktijkervaring. Zou 

raar zijn als daar niet naar geluisterd wordt. We zouden op de hei moeten 

zitten met aantal mensen van RCE. Alle bevindingen op papier zetten en naar de 

directeur sturen – Cees van ‘t  Veen.   (AC) 

o MG: Schuif zelf aan. Ik kan niet vertellen wat jij kan vertellen.  AC: ja.  

Er wordt besloten tot een interne denksessie,  na de zomer. : Arnold Carmiggelt, 

Davy Kastelein, Bart Vermeulen, Monica Alkemade, Charlotte Peen, Maarten 

Wispelwey, Anja van Zalinge, Ria Berkvens, Peter Bitter willen hieraan meedoen. 

Wordt vervolgd. 

  

6. Opkomst en frequentie ALV’s  

MW vertelt dat n.a.v. de vorige ALV er een terugkoppeling is geweest met MP. Ze 

was teleurgesteld over de aanwezigheid van het bestuur. Ledeno pkomst was ook 

wat laag; kan te maken hebben met onderwerpen van de agenda en frequentie van 

de ALV’s. Samenstelling van de aanwezigen w isselt niet veel. Misschien leden 

nabellen? 
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MA zegt dat er zoveel bijeenkomsten zijn voor archeologie, moet een afweging 

maken. NA ziet dat er netjes betaald wordt. Leden melden zich af. MW: laten we 

frequentie op 3 x per jaar houden. Niemand wil minder. A LV koppelen aan borrel. 

Besloten: ALV verplaatsen naar de middag. Aansluitend borrelen.  

 

7. Rondvraag 

 

 RB vertelt dat er een ingekomen stuk van ADC/Jan Hendriks is. Samen met Jan 

Breimer worden 5 bijeenkomsten gepland. AC adviseert voorlopig niet aan deel 

te nemen. MW: financiële bijdrage nodig. Wat is de rol van RCE? (RvG ) 

 

 MA is gevraagd te vertellen over het project “Holland”.  Doel: initiatieven 

Holland te bundelen. Oorsprong project ligt bij Tim de Ridder (In 2018 is slag bij 

Vlaardingen 1000 jaar geleden)  Thema staat op provinciaalse 

onderzoeksagenda. Vanaf 1 juli een subsidieregeling om publieksaspect van 

archeologie te stimuleren. AWN, bedrijven, gemeenten werken samen aan het 

thema. Komende jaren wordt het uitgewerkt door stuwgroepje vanuit 

provinciehuis Zuid-Holland. Doelgroepen enthousiasmeren over thema, o.a. met 

rondreizende expo. Nu nog brainstorm fase. Als Noord -Holland wil meedoen, 

laat het horen! 

 

 PB vraagt of aan Gert Kortekaas is gedacht. MW zegt dat een grote kaart wordt 

gestuurd vanwege bestuursactiviteiten.  

 

 MG heeft boekje gekregen “Graven in depots”. Best interessant onderzoek in 

provinciale depots: schade-atlas, monsternames, digitale opslag en pakbon.  

 

 AvZ vraagt wat er aan Archis 3.0 wordt gedaan. MW vertelt dat er brief naar de 

minister gaat. 

 

Volgende vergadering: 13 oktober 2016 (later gewijzigd in 17 november 2016)  

 

 

Middagprogramma 

 Eelco Rensink en Bert Groenewoudt over grondkaarten RCE. Drie applicaties: 

Noa2, Best Practices en landschap in lagen.  

Noa2 

Bert Groenewoudt vertelt dat er  een vernieuwde versie van de nationale 

onderzoeksagenda is gemaakt, de Noa2, waarvan ze denken dat deze goed werkt. 

Vragen zijn opnieuw geformuleerd. Oude Noa was niet selectief genoeg, ondoorzichtig, 

onevenwichtig en niet meer actueel.  
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Nieuwe versie: 

 Web-based informatiesysteem 

 Identificeert nationale onderzoeksvragen (117) die gerelateerd zijn aan bredere 

onderzoeksvelden. 

 Gebruiksvriendelijk. 

Noa2 filtert op :  

 Plaats/ archeoregio  

 Periode 

 Complextype 

 Onderwerp. 

Er zijn geen lokale vragen opgenomen. Vb: als je op Utrecht zoekt, kom je bij archeo -

regio Utrecht, waarin Utrecht ligt.  Op website staat alles uitgelegd. Suggesties voor 

verbeteringen zijn welkom, die worden serieus meegenomen. Het is gemaakt in 

opdracht van de staatssecretaris.  Zie: www.noaa.nl  

Reacties vanuit de ALV:  

 117 vragen, dekt dat de wetenschappelijke lading? Is het een vraag van 

nationaal belang? Is de doelgroep niet lokaal of regionaal? (MW) 

 Vragen vond ik richtinggevend. Werkte handig. Sommige vragen niet relevant 

voor mijn stad. Die gelaagdheid is veel sterker. (MA)  

 Opgave was om een aantal zaken te repareren in de Noa. Hoe werkt het nu voor 

regio’s en gemeenten die geen voorkennis hebben? (BV) 

 Mooi, grote thema’s op nationaal niveau. Handig dat je rappo rten kunt 

aanvinken voor bepaalde onderzoeksvraag. Wie beantwoordt vragen?(SJ)  

 Vragen op PvE - niveau geoperationaliseerd. Komt het na afloop in een 

database? Zodat je over vijf jaar kan zeggen: we hebbe n nu antwoord op die 

ene vraag? 

Bert reageert:  

Nee, 117 vragen dekken niet de wetenschappelijke lading. De oude versie had ruim 

1600 vragen. Nu is het uitgedund tot prominente vragen; voldoen daarmee aan vooraf 

gestelde criteria.  De Noa2 is juist  voor lokale en regionale mensen bedoeld. De vragen 

zijn praktisch: tamelijk groot, maar te vertalen in veldwerk. Anders heb je er niet veel 

aan. Er is geprobeerd het heel begrijpelijk te schrijven, ook voor die doelgroep  die geen 

voorkennis heeft. Er lijkt structureel geld te zijn om Oogst van Malta structureel te 

maken. Dan gaat de cyclus echt draaien.  Over een database zou ik graag nog eens 

doorpraten. 

 

 

 

Best practices: 

Eelco Rensink vertelt over  de opdracht die RCE kreeg om een best practices 

prospectief onderzoek te maken. Waarmee ze inzicht willen geven in meest geschikte 

http://www.noaa.nl/
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methode en technieken om archeologie in bepaalde regio’s op te sporen. 

Uitgangspunten zijn de KNA, bureauonderzoek en specifieke verwachtingen 

(geformuleerd in PvE). Sommige perioden zijn door bijvangst blootgelegd; niet te 

voorspellen n.a.v. bureauonderzoek. De gegevens worden in een digitaal portaal 

ingevoerd met vier hoofdperiodes en vier hoofdthema’s.  

Eelco vertelt dat ze graag ‘voeding’ vanuit het veld krijgen (proefsleuven etc). “Het 

denkwerk moet op lokaal niveau liggen. We kunnen dit nooi t vervangen, we reiken 

slechts iets aan.”  

In september verwacht hij de website online. Uit de site rolt uiteindelijk een advies. 

Hij nodigt een ieder uit om goed prospectief onderzoek aan te dragen, zodat die aan 

website kan worden gehangen.  

 

Reactie vanuit ALV: 

 Komt ook het type regio op best practices lijstje? Uit welke regio nog  informatie 

nodig? Werkt het goed? Koppeling met type landschap is heel belangrijk. (MW)  

 Is deze website voor een ambtenaar handig? (MV)  

 Veel gemeenten hebben de verwachtingskaarten niet tot in d etail. Dan is het 

niet zo handig? (BV) 

 Wie gaat dit gebruiken? Voor één teveel, voor de ander te weinig informatie. 

Moeten archeologen het niet gewoon weten? 

 “Worst practices” ook in Amersfoort, omdat we zó denken het te weten en dan 

blijkt het niet te kloppen. 

 Doelgroep van producten RCE is bij ons Convent vaak een punt van discussie. 

Rijksdienst maakt wetenschap toegankelijk voor ‘dummies’. Kun je het niet zo 

ingewikkeld maken dat duidelijk is dat er een specialist nodig is? (MW) 

 Burger duidelijk maken hoe vervelend de keuze voor het níet juiste onderzoek 

is. Verfijning heeft deskundigheid nodig. (MV)  

 

Eelco reageert:  

De volgende update van dit onderzoek wordt aan landschappen gekoppeld. Er zitten 

nu nog gaten in de regio’s. Een gemeente zonder archeologisc he kennis zal toch een 

archeologisch adviseur vragen. Misschien is deze website nog niet zo 

gebruiksvriendelijk voor gemeenten die verwachtingskaarten niet tot in detail hebben. 

Hebben eventueel nog advies nodig over de volgorde. Het betreft in ieder geval een 

nationaal product; voor veel gemeenten is het fijn om een bepaalde richtlijn te krijgen. 

Misschien dat certificering helpt om duidelijk te maken dat een specialist nodig is. 

Maar: allerlei specialistisch onderzoek is duur.  
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Els Romeijn (adviseur Erfgoed en Ruimte) en Iepie Roorda (Adviseur Archeologie) van 

de RCE spreken over project archeologie voor gemeenten.  

www.archeologieinnederland.nl/vraagenantwoord  

Iepie vertelt over het vraaggestuurde project archeologie voor gemeenten, waarmee 

verbeteracties op de agenda staan. Hebben met externe klankbordgroep gewerkt  

(vanuit Convent AvZ, RB en CS) . Het project wil gemeenten zonder archeoloog helpen. 

Is geschikt voor alle gemeenten. Veel gemeenten werkten mee.  Het betreft o.a. 

inventarisatie van erfgoedtaken, compensatieregelingen, do cumenten met vragen+ 

antwoorden. Voorstel: Kijk er eens naar.  Staan handige brochures en filmpjes op de 

website.. 

Reactie vanuit ALV: 

 Is er een actualisatieplicht? (HJvO)  

 Hoe bereiken jullie je doelgroep?  Brede ambitie (MA) 

 Als je als gemeente op 5,5 zit, ga je misschien naar 7. Maar als je al op 8,5 zit? 

Ga je dan naar 9? Gemeente heeft steeds meer taken, is steeds meer wettelijk 

verplicht. (MW) 

 Is er een ondergrens? Wat als gemeente niet wil?  (BV) 

 Voorheen kon ik schermen met ‘erfgoedinspectie ’. Nu vraagt wethouder: “Móet 

het of mág het?”  (MV) 

 Er is geen enkel toezicht op kwaliteitsniveau. Inhoudelijke kwaliteit raakt steeds 

verder weg. ‘Dummies’ –zijn er steeds meer- bepalen het RO proces onder druk. 

De druk bij gemeentelijke besturen is zo hoog. En: hoe meer producten voor 

deskundigen worden gemaakt, hoe meer de deskundigen onder druk komen te 

staan. Waarom nog deskundigen in dienst met zoveel hapkla re brokken? (MW) 

 

Iepe Roorda en Els Romeijn reageren: 

Er is geen actualisatieplicht. Je hoort eigenlijk altijd te weten hoe de staat van je 

grondgebied is. We hopen dat gemeenten kennis nemen van het project, de filmpjes 

en brochures. Misschien kunnen jull ie het ook verspreiden bij buurgemeenten? Wij 

werken zelf vanaf het begin af aan met steunpunten. We hebben bijna geen 

rechtstreeks contact met gemeenten. We hopen ze te overtuigen, maar gemeenten die 

echt niet willen, bereiken we niet. Hoe de gemeenten dit project gebruiken, is lastig te 

beoordelen. Evalueren zou goed zijn (wat wordt er mee gedaan, zijn ze op de hoogte?)  

Door decentralisatie hebben we op een aantal zaken geen toezicht. Erfgoed heeft niet 

de hoogste prioriteit. Inschakelen van een archeologisch adviseur wordt ook lastiger, 

vanwege de kosten. We trekken ons steeds meer terug. Gemeentelijke taken gaan zelfs 

naar omgevingsdiensten. Formeel heeft de provincie toezicht. Een archeoloog blijft 

echt nodig naast deze brochures,  het is té technisch.  

 

 

http://www.archeologieinnederland.nl/vraagenantwoord

