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Verslag RCE – CGA overleg  

Amersfoort 16 maart 2017 

Aanwezig zijn: 

RCE: Marjolein Verschuur (MV), Mark Stafleu (MS), Joost Kuggeleijn (JK), Iepie Roorda (IR), Roel 

Lauwerier (RL) 

CGA: Maarten Wispelwey (MW), Anja van Zalinge (AvZ), Ria Berkvens (RB), Masja Parlevliet (MP), 

Maarten Groenendijk (MG), Marloes Müller (MM, notulen) 

 

1 Opening 

Voortaan zullen we ook mededelingen en verslag toevoegen aan de agenda. 

Notulen van vorige bijeenkomst:  

(P. 1) Punt 3 “Samenwerking en communicatie RCE en CGA versterken” wil MW graag opnieuw 

benadrukken. 

MW: voor veel collega-leden van CGA voelt de Rijksdienst ‘ver weg’. Dat blijft een punt van aandacht. 

Meer concreet: gemeente-archeologen, die vooral op inhoud en publieksbereik zitten, lopen tegen 

processen, regels, realiteit aan. Bij het in werking treden van de KNA zijn vooral oudere collega’s 

afgehaakt. Er is een twee- of driedeling te bespeuren: inhoud/onderzoek, marktwerking en 

gemeente-/regioarcheologie. In dit spanningsveld zoekt CGA naar een modus om in gesprek te 

blijven. Met intervisie willen we leren van elkaar. Een consensus bereiken, iets waarmee iedereen 

gediend is. De archeologie, een wetenschap, is om allerlei redenen in de markt gezet. CGA wil 

voorkomen dat de inhoud wegglipt; inhoud moet juist op een hoger niveau worden getild. 

Gemeente- en regio-archeologen kunnen archeologische bureaus niet aanspreken, kan alleen 

opdrachtgever. De afstand neemt toe. 

MP voegt toe: aan tafel zijn we het vaak allemaal eens, maar de praktijk is anders. Uitvoerder heeft 

budget, dat bepalend is. Opdrachtgever is niet geïnteresseerd in resultaat maar in de prijs. Het is een 

rare crux waar bedrijven in zitten; dit zijn óók archeologen. CGA heeft helft van de Nederlandse 

gemeentes binnen. Maar er zijn daarnaast ook echt gemeenten die het niet goed doen. Expert 

judgement/gebiedskennis is heel belangrijk. 

Reactie RCE: 

 MV vindt dit een goede discussie. En vraagt hoe CGA hier handen en voeten aan wil geven. 
Via CCvD? Kan het Reuvensoverleg iets betekenen? Daar zitten ook alle partijen aan tafel. 
 

 JK: Waarom de opdrachtgever niet aanspreken? Aantal problemen heeft te maken met 
opdrachtgevers die niet worden aangesproken op rapportage leveren. 
 

 MV noemt handhaving een belangrijk onderdeel van de keten. Certificering gaat óók om de 
kwaliteit. Hoe wordt het monitoren vorm gegeven? Wat komt daar uit?  
 

 RL: meetpunten zijn bedoeld om kennis te krijgen. Rapportages zijn kennisbronnen. 
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 MV plaatst (net als MW) vraagtekens bij het bereiken van de doelgroep van de RCE 
producten. RCE checkt welke producten zijn gedownload. En vraagt zich af hoe ze producten 
alsnog onder aandacht kan brengen.  
 

 MS denkt dat koepelorganisatie zoals CGA kan helpen om vaste expertise een plek in het 
stelsel te geven. 
 

 JK ziet in monitoring (zoals aangekondigd in Erfgoedbalans) veel aanknopingspunten. Maar 
wil ook nadenken over wat er náást certificering nog mogelijk is. Begrip ‘beroepseer’ valt en 
de vraag: hoe kunnen we dit concreet maken? 
 

 MV komt terug op de vraag van MP “Kan RCE een vergelijkend onderzoek doen met andere 
branches?” 
 

 MV vraagt opnieuw naar communicatie tussen RCE en CGA: wat gaat er mis? (MP noemt 
voorbeeld Archeologie voor Gemeenten) MV stelt voor een gezamenlijk 
communicatiemoment te vinden. Bijv. aan het eind samen inventariseren?  
 
 

2 PvA protocol verwachtingskaarten 

CGA: 

MW spreekt zorg uit over mogelijk verplicht karakter van het verwachtingskaarten protocol. Leidt dit 

protocol echt tot meer kwaliteit? (Noemt voorbeeld gemeente Epe). Concept PvA is twee weken 

geleden voorgelegd. Hoe verhouden verwachtingskaarten zich tot beleidskaarten? Nog steeds krijg je 

verschillen. Als het protocol komt, is het volgens MW vergelijkbaar met stappenplan 

bureauonderzoek. “CGA hoort vaak: groot aantal bureauonderzoeken geeft zelden tot nooit écht 

antwoord op de vraag.” 

MG: Een deel van de bedrijven zegt “mag niet van protocol”. Ook een waardekaart zegt op zich niks.  

RB wil voorkomen dat een gemeente denkt: als ik een waardekaart heb, is het goed. Deskundigheid 

bij de gemeenten is in het belang van álle partijen. MP stipt aan dat archeologische 

verwachtingskaarten die plots op de website verschijnen een schrikeffect teweeg brengen: “Zit mijn 

gemeente erbij?” 

RCE: 

MV zegt dat bedrijven in het gat springen daar waar geen deskundigheid bij gemeenten is. JK: nu 

staat er “aantoonbaar te verwachten”, straks zal rechter leidraad nemen waarom iets wel of niet 

goed is. Het amendement Ronnes gaat volgens MV voorbij aan de afwegingsruimte van gemeenten. 

Onderbouwing is dé klus. RL ziet grote verschillen in bronnen en documentatie; goed om het daar 

nog eens over te hebben. MV zegt dat er een nieuw plan komt voor PvA. JK noemt de koppeling 

tussen dit soort kaarten met digitaal stelsel Omgevingswet. Deze biedt kans om gemeenten die nu 

nog niet zo ontwikkeld zijn op dit gebied mee te trekken. 

 

3 Handhaving en toezicht  

 
MP vertelt dat leden CGA tips en tricks hebben gekregen. Parkeren het onderwerp even i.v.m. de tijd. 
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4 Omgevingswet: 

a. Inspraak internetconsulatie AMvB’s Omgevingswet van CGA betreffende het OLO 
b. Bevoegd gezag Rijkmonumentenactiviteit 

ad a)  

MP heeft zich in 2012 heel kwaad om OLO gemaakt. OLO zijn heleboel spelers bij elkaar; maakt het 

ondoordringbaar. In aanvullende info is het toen uiteindelijk aangepast. MW: heel veel verzoeken 

komen binnen via OLO. Aanpassing ís mogelijk maar kost heel veel geld. MP: als er toch een ander 

systeem komt, zorg dat je op voorhand alle correcties hebt. 

MV gaat deze problemen meteen doorspelen aan I&M. MP stuurt de achtergronden naar MV. 

ad b) 

 Het instemmingsrecht gaat niet wijzigen. Wel komt een tweevoudig stelsel: enkelvoudige en 
dubbele activiteiten.  

 Bij enkelvoudige activiteiten is het rijk bevoegd gezag en bepaalt. Bij de dubbele functie is de 
gemeente bevoegd gezag, maar heeft het rijk instemmingsrecht. Ofwel, het rijk stemt wel of 
niet toe.  

 (IR) Het proces zal dus veranderen. Er zal op tijd helderheid moeten zijn met de gemeenten 
over het instemmingsrecht. 

 MV denkt dat er nog heel veel aandacht aan dit punt besteed zal worden. 
 

MV stuurt in mail aanvullende uitleg toe: 

In de consultatieversie van het Omgevingsbesluit was een systeem opgenomen waarbij de 

vergunningverlening voor archeologische rijksmonumenten volledig over zou gaan naar gemeenten, 

maar het rijk (OCW) instemmingsrecht zou hebben. Dit zou echter alleen gelden voor archeologische 

rijksmonumenten. Voor alle andere omgevingsvergunningen afkomstige uit sectorale wetgeving 

geldt de systematiek van de Omgevingswet waarin het sectoraal bevoegd gezag wordt aangewezen 

als bevoegd gezag voor de enkelvoudige vergunningaanvragen (één Omgevingswetactiviteit per 

aanvraag) en voor de meervoudige aanvragen de gemeente het bevoegd gezag is. Deze systematiek 

is nu ook overgenomen voor archeologische rijksmonumenten met dien verstande dat het rijk (OCW) 

bij enkelvoudige aanvragen (alleen rijksmonumentenactiviteit; komt bijna niet voor) bevoegd gezag 

wordt en bij meervoudige aanvragen instemmingsrecht houdt. 

 

5 Archeologievriendelijk bouwen 

Handreiking Archeologie vriendelijk bouwen is een nieuw product: 

 Gedecentraliseerde wetgeving; gemeenten hebben eigen beleid 

 Handreiking als leidraad op te nemen 

 Met CCvD in overleg 
 

MG had eerder ook al gereageerd; vindt het een gemiste kans. Voor gemeenten mét archeoloog 

geeft handreiking te weinig getallen en kaders. Voor gemeenten zonder archeoloog is het te 

ingewikkeld. Gemeenten mogen afwijken, het is erg vrijblijvend en onduidelijk. CGA wilde wél een 

richtlijn. Hopelijk zal dat via CCvD en SIKB wel gebeuren. 
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IR denkt dat dit onderwerp te specialistisch is voor ambtenaar zonder expertise en het daarom 

noodzakelijk is om hiervoor archeoloog in huis te halen. Staan wel degelijk getallen in handreiking. 

MV wil gesprek op termijn voeren over noodzaak van leidraad. 

 

6 Stand van zaken Kenniskaart Archeologie 

RL noemt website www.archeologienederland.nl 

Hierop verschijnen steeds nieuwe dingen. Vier rapporten verschenen. Onderzoeksagenda wordt flink 

geraadpleegd. Ook verwijzing naar internationale, provinciale en gemeentelijke agenda’s. 

Reactie MP: leuke presentatie voor de Reuvensdagen? (ja!) Wordt er op kennisplek alles bij elkaar 

gezet, ook voor bedrijven? RL zegt dat dat dit jaar op de planning staat. 

Laatste twee agendapunten vervallen wegens tijdgebrek: 

7 Voortgang certificering 

8 Ervaringen met archeologiefonds 2016 

 

9 Rondvraag 

 MP: zijn problemen met Archis opgelost? Alleen als onderzoek is afgemeld, dan zichtbaar. 

 RL kan nog veel meer over kenniskaarten vertellen. Afspraak wordt gemaakt. 
 

Volgende vergadering plannen we in september 2017 

http://www.archeologienederland.nl/

