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Onderwerp :   Notulen ALV op 30 maart 2017 

Plaats:   Medel, Tiel  

Tijd:    13:00 – 16:30 uur 

Aanwezig:  Ilse Schuuring (IS), Charlotte Peen (CP), Anja van Zalinge (AvZ), Nico Arts 

(NA), Channa Cohen Stuart (CCS), Hans Koot (HK), Mariëlle Kenemans (MK), Hilde 

Vanneste (HV), Michel Groothedde (MiG), Davy Kastelein (DK), Maarten Groenendijk 

(MG), Maarten Wispelwey (MW), Masja Parlevliet (MP), Ria Berkvens (RB), Huib -Jan van 

Oort (HJvO), Steven Jongma (SJ), Carla Soonius  (CS),  Marloes Müller (MM, notulen)  

Afwezig met kennisgeving: Milo verhamme, Leonie Weterings-Korthorst, Michiel 

Bartels, Arnold Carmiggelt, Francien Snieder, Thijs Terhorst, Joris Habraken, Martijn 

Defilet, Tim de Ridder, Marion Aarts, Gilbert Soeters, Claar Rodenburg, Annem arie 

Luksen-IJtsma, Peter de Boer, Bart Vermeulen, Ronald van Genabeek, Monica Alkemade, 

Erik Peters, Martijn Andela, Peter Schut, Bernard Meijlink, Jacqueline Hoevenberg, Paul 

Franzen, Peter Bitter. 

 

 

1 Opening, mededelingen, notulen 

Welkom door Ilse Schuuring op Medel te Tiel !  

Tien jaar is Tiel al bezig met dit project, waarvan de laatste twee jaar intensief. Er 

worden 36 voetbalvelden opgegraven en vijf archeologische partijen werken samen. Er 

zijn acht graafmachines. Tachtig ha. wordt ontwikkeld; er zijn vier vindplaatsen. De 

samenwerking gaat uitermate goed. Er werken tevens twintig vrijwilligers mee.  

We bevinden ons tijdens ALV op de oudste vindplaats. Die groter is dan alle 

Swifterbantopgravingen tot nu toe. Het volgende perceel is een groot Romeins grafveld , 

vertelt Ilse. Op 30 cm. onder het maaiveld worden o.a. schalen en glas gevonden. Van 

het enige perceel dat niet zal worden opgegraven (geschrapt wegens budget) wordt 

verwacht dat daar een villa of tempel staat. Ilse laat vondsten zien en rondgaan. En zal 

tijdens de vergadering nog vertrekken voor bijdrage aan DWDD.  

Notulen 

 Pag 4: NA vraagt naar de zin : “AWN en Westerheem vragen nu geen financiële 

bijdrage meer aan CGA.” Volgens hem moet er nog een onderbouwing komen. NA 

checkt met Tonnie van de Rijdt.  
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Mededelingen 

 RB nodigt iedereen uit voor een bijdrage aan Westerheem & Archeobrief.  

 

2  Opvolging SIKB 

MW meldt dat Annet Bakker vanwege een medische situatie haar tijd goed verdeelt en 

daarom het lidmaatschap van SIKB wil overdragen. Wie kan namens CGA plaats nemen 

in het SIKB? 

MP stelde al eerder in bestuursvergadering voor om namens Stichting Reuvens één 

archeoloog af te vaardigen. Zij wil de vraag daar neerleggen. Als reserve is Steven 

Jongma namens CGA bereid te gaan. 

 

3  Terugkoppeling RCE bezoek 

De communicatie met RCE en inhoudelijke kwaliteit van hun projecten blijven een 

kritische noot. Tijdens laatste bezoek werd dit gelukkig onderkend.  

 Binnenkort publicatie van Verwachtingskaarten  (geanonimiseerd).  

 OLO (Omgevingsloket online; Het loket voor de omgevingsvergunning en de 

watervergunning): Mark Kocken en MP hebben tekstvoorstellen ge daan. Straks 

met de Omgevingswet is er een ander digitaal loket.  De zorgen van destijds 

zullen we nu opnieuw uiten. Belangrijk dat archeologie er goed uitkomt.  

 Kenniskaarten: Roel Lauwerier wil presentatie geven aan CGA.  Graag met 

discussie en vragen stellen. Planning juni. MP verzoekt leden om voorbeelden 

van waar het niet goed is gegaan op te sturen aan Marloes/secretariaat. Half 

september ontmoeten we RCE weer. Graag vóór die tijd aanleveren.  

 Protocol verwachtingskaarten , MW licht toe. Half dec. 2016 is hierover in 

Tweede Kamer niks verplichts uit gekomen. Maar Chris Sueur en Jan Breimer 

hebben protocol verwachtingskaarten gemaakt . Commerciële bureaus zien 

nieuwe opdracht; gráág protocol dus. Maar wie gaat dat betalen straks?  Met 

komst Omgevingswet moet er een digitaal informatiehuis komen. Hierin kan 

makkelijk een goed product met protocol  worden geplaatst.  Voor de meeste 

ambtenaren zijn Omgevingswet en digitaal  informatiehuis nog onbekend; 

misschien kunnen we voorbeeldfunctie pakken.  

 MG: protocol is een soort ondergrens bij het maken van afspraken over 

verwachtingskaarten.  

 MW ziet dat protocol in mindere mate geldt voor gemeenten met 

deskundige en in meerdere mate voor gemeenten zónder deskundige.  

 HJvO vraagt wie in projectgroep Verwachtingskaarten kan aansluiten. 

Davy Kastelein en Carla Soonius stellen zich kandidaat . 

 Archeologie Fonds. MP: maken we ons vanuit Stichting Reuvens hard voor. Het 

bedrag van €250.000 is leuk, maar slechts een druppel. Zou in project Erfgoed 

Telt mee kunnen gaan; mogelijkheid om Archeologiefonds aan kapstokje te 

hangen. MP houdt vinger aan de pols. Er wordt nog geëvalueerd. Wellicht kan 

het iets structureels worden. 
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 Waarvoor is het geld gebruikt?  (HJvO) MP noemt Dalfsen, Texel en 

Kampen.  

 Bevoegd gezag bij rijksmonumenten . De ondergrond is in de regel niet 

beschermd. In de nieuwe Omgevingswet is er nog steeds verschil tussen 

gebouwde en archeologische monumenten. MW: Er zijn dubbele en enkelvoudige 

rijksmonumentenactiviteiten. Bij de enkelvoudige  is het rijk bevoegd gezag en 

bepaalt. Bij de dubbele functie is de gemeente bevoe gd gezag, maar heeft het 

rijk instemmingsrecht (is bindend). Ofwel, het rijk stemt wel of niet toe. De 

bevoegdheid van de gemeente is in die zin wat leeg.  

 CS noemt dit dubbel beleid;  ene keer maakt RCE een PvE, andere keer 

moet gemeente het doen.  

 Voorbeelden worden door enkele leden genoemd: water in de vesting wel 

beschermd, rest niet. Grond naast grafheuvel wél, rest niet.  

 CP vraagt of er gereageerd is op zienswijze . MW: goede vraag. Moeten we 

op blijven letten, want kan veranderen.  

 Financiële zekerheidsstelling: deze mogelijkheid stond in concept en def. versie 

van Omgevingswet. Voor de gemeente is dit een mogelijkheid om de 

ontwikkelaar een garantie te vragen in de vorm van een geldbedrag. Op de vraag 

of dit een groot opgetuigd of klein regeltje betreft, komt nog een antwoord.  

 

4  Visiestuk CGA 

MW: We moeten blijven hameren op archeologische deskundigheid bij gemeenten. 

Inzichtelijk maken wat het oplevert. MG: vraag rapporten op. Volgens MP is het nog niet 

eenvoudig; er hoeft immers niet uit het onderzoek te komen dat je kosten bespaart. 

HJvO: opdracht dus aan het Convent. Hoe kunnen we dit het beste meetbaar maken?   

MW vraagt aan Michel Groothedde, Carla Soonius en Ria Berkvens om bestaande en 

gaande casestudies samen te voegen en hiermee na ar buiten te komen. Niet eerder 

hebben we hard bewijs geleverd waarom het nodig is archeologische deskundigheid in 

gemeente te hebben. 

De opdracht voor het visiestuk lag eerder bi j Djurra Scharff (afgehaakt). Nu worden 

nieuwe offertes opgevraagd. Namen die genoemd worden:  Mieke Smit, Esther 

Wieringa, Anneleen v/d Water, Nathalie Vossen . MW hoopt half april de offertes binnen 

te hebben. 

 

5  Intervisie, registratie, certificering  

Intervisie 

Bestuur heeft nadrukkelijke wens om binnen het Convent vorm te geven aan intervisie. 

Doel: aantonen dat we aan kwaliteitsborging van de inhoud doen.  

Voorstel MW: 

 Elkaar kritisch bevragen op inhoudelijke kwaliteit , zonder oordeel  

 Groepjes van 3-4 pers./gemeenten/regio ’s 
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 Laat ander vertellen hoe die het doet  

 2x per jaar 2 uurtjes 

MW maakt zich zorgen over integriteit; met certificeringsprotocollen en regels krijg je 

proceskwaliteit en geen productkwaliteit. Dit laatste is wat we willen: maatwerk.  MP 

voegt toe: als we met elkaar vorm geven aan intervisie, laten we zien dat we elkaar 

scherp houden. MG : degenen die hieraan mee willen doen, kunnen  meedoen. Hoeft 

niet, maar het kan wel wat opleveren.  

HJvO heeft net cursus Intervisie gedaan. Merkt op dat een gespreksleider bij intervisie 

wel handig is. Probleemdefinitie is belangrijker dan oplossingsgericht werken; 

reflecteren dus op wat er gezegd wordt. MiG stelt voor om het ‘spiegelen’ te noemen. 

Veel positieve reacties in  ALV: “hopelijk zijn er genoeg voorbeelden straks, wezenlijke 

discussie, van iemand leren is fijn , ik wil wel eens overleg met regio -archeologen.”  MW: 

uit intervisie kunnen we actiepunten destilleren en verslag van doen. Bestuur maakt 

mail met doel, nut, noodzaak.  

 

6  Certificering en registratie  

MP: tot 1 juli 2017 is het relatief eenvoudig om je als actor te registreren. Na die tijd is 

weer hele bewijslast nodig. Het kostte MG een kwartier tijd (kopie paspoort, diploma, 

werkgeversverklaring, senior KNA-arch., uren werkzaam) En ontving binnen 2 uur 

reactie! Bijkomend voordeel:  geen discussie meer over congresbezoek. 

 

7  Website update   

Onze CGA website wordt gemoderniseerd. Forum krijgt update. Facebook gaan we niet 

doen.  

 

8  Jaarlijkse contributie  

Door het bestuur is besloten dit jaar geen verhoging van de jaarlijkse contributie te 

berekenen. Er komt 10.000-15.000 per jaar meer binnen dan besteed wordt.  

De positie van penningmeester komt vacant . NA geeft aan te gaan stoppen in de loop 

van het jaar. Vervelende situatie op het werk maakte dat hij zich nu niet meer met 

beleidszaken bemoeit. Nu geen lid Convent meer. Namens Eindhoven zal Theo de Jong 

plaatsnemen in CGA.  

 

9  Rondvraag 

 RB noemt de mail van Erik Peters, over de kwaliteitsnorm. Evaluatie KNA en BRL 

is maandag 3 juli  2017. Zij zal daar met Ilse Schuuring bij zijn. MW heeft stukken 

en agenda aan bestuur gestuurd en stuurt mail aan leden. MW benadrukt het 

belang van onderscheid tussen inhoudelijke controle en procescontrole. RB 

noemt artikel “Bouwvakker of archeoloog”; wordt tijd dit te publiceren. IS zegt 
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dat richtlijn en regionale kennis nodig zijn. Is in commissie voor vindplaatsen  na 

6 sessie nog niet veel verder gekomen. 

 HJvO meldt dat informatie in Archis is verdwenen, sinds aug 2016. MP heeft 

hetzelfde meegemaakt. Onderzoeken die nog niet afgemeld waren, kreeg je niet 

meer te zien. Dit was op verzoek van bedrijven. Aangekaart en follow -up nodig 

om te kijken of ze dit gaan terugdraaien. MiG kreeg sorry-brief (“Of we 5 jaar aan 

onderzoek opnieuw wilden aanmelden”). MW vraagt om kopie brief; wil hier 

werk van maken. 

 HJvO geeft aan dat hij penningmeester wil worden . ALV reageert positief. Om 

iedereen kans te geven, wordt komende ALV echt besloten. 

 

MW dankt Ilse zeer hartelijke voor de ontvangt op Medel. Zeer onder de indruk. Ilse 

ontvangt als dank een werkvestje met Bevoegd Gezag erop.  

 

MEDEL 

Toelichting vindplaats V door Theo ten Anscher, projectcoördinator RAAP. 

Gebied van zo’n 4-5 ha. wordt hier ontwikkeld. RAAP, ADC, Archol, Baac en Saxion 

Studenten vinden elkaar op de inhoud. Verwachtingen zijn duidelijk uitgesproken. 2,5 

ha. is Late/Midden Bronstijd. Swifterbant, grafheuvels (hoge verwachtingen)  en 

crematieresten. Vooral over Swifterbant veel vreugde; vult een lacune aan kennis. “Over 

het oostelijk rivierengebied waren we slecht ingelicht. ”  Vraag is nu waar dit allemaal bij 

hoort. Het gebied meet een enorme omvang. Budget is er. Fantastische blik op het 

landschap. Beeld van dorpje aan rivier/jachtkampementjes komt duidelijk naar voren: 

rivier met oeverwal en doorbraken. Kleigrond. Geul in het centrum. Zo’n 30-40 meter 

naast geul is bewoning. Er liggen verschillende periodes pnder elkaar. Sporen 

overlappen elkaar, is onhandig. Grote verrassing: Neolitische plaats en Vroege 

Bronstijd. Gebied laat prehistorie tot Middeleeuwen en later zien.  

Vondsten o.a.: 

 Versteende zee-lelie,  

 Vuurstenen, 

 Versierde ornamentjes (Medelcultuur).  

 Bronzen bijl  

 Aardewerk onversierd  

Vragen: 

 Waarom is het zeefgrid zo grofmazig?(MP) Theo: budget. Liever een groter, 

grover beeld dan klein en fijner. IS; we hebben zo kans om het hele landschap te 

pakken. 

 Opgraving van nationaal belang? (MW) Theo: willen geen RCE erbij.  


