
2 Dat de berger nog geen bergingscontract heeft de aanvraag was onvolledig en is

teruggestuurd Er is nog geen nieuwe aanvraag gedaan maar verwacht wordt dat die er wei

zal komen

3 SAHRA heeft de berger laten weten dat de berger ook toestemming van de Nederlandse

overheid za moeten zien te verkrijgen

4 De wet in ZA is dusdanig dat als de aanvraag aan alle vereisten votdoet de vergunning in

beginsel niet gewelgerd kan worden Maar Het tijkt er heel sterk op dat als Nederland iaat

weten bezwaar te hebben tegen het verlenen van het contract DAC dat graag zal aangrijpen
om de vergunning alsnog te weigeren Met andere woorden een Nederlandse bezwaarbrief is

hier zeer welkom

Voorts doet HPCZ Pretoria enkele suggesties ten aanzien van adressering tekst en inhoud van

de brief van de Wrakkencommissie

De tekst van de conceptbrief zal worden aangepast op basis van het commentaar vaHPlO^n
en dan aan jiQ 2^

worden gestuurd ter voorbespreking met I0 2e Waarna de brief zal worden vastgesteld door

de commissie en via de Ambassade zal worden verzonden

dat van de Ambassade aan

O

O
6 MQU NL Oman Dit MoU zou worden getekend in het kader van het staatsbezoek nu dit is

afgelast is het In plaats daarvan ondertekend mei 2011 om de goede bilaterale

betrekkingen te onderstrepen tijdens het bezoek van S Secretaris Generaal BuZa aan

Oman Het betreft het schip de Amstelveen dat in de 17^^ eeuw is gezonken voor de kust van

Oman het wrak is nog niet gelokaliseerd De opvarenden die overleefden hebben een barre

tocht gemaakt door de woestijn om weer in de bewoonde wereld te komen

Vooralsnog vioeien hier geen actiepunten uit voort

7 Evaluatie wrakkencommissie Er is al een opzet gemaakt delen daarvan zijn overgenomen uit

het interdepartementale beleidskader Uit de Ministeri^le regeiing aanwijzingen

interdepartementale commissies blijkt dat de Commissie zou moeten worden gegvalueerd na

vier jaar Na enige discussie wordt besloten dat we in ieder gevai een eenvoudige evaluatie

willen maken de commissie is weliswaar niet officieel ingesteld maar haar bestaan is in ieder

gevai voorzien in het interdepartementaal beleidskader De commissieleden zijn van mening
dat het bestaan van de commissie nut heeft tot nu toe is het zinvol geweest doordat door het

bestaan ervan de afstemming onderling en de besluitvorming heeft verbeterd

Wat de toekomst betreft moeten we ons afvragen of we

Het Ministerie van Defensie bij de Wrakkencommissie moeten vragen
Wat de wljziging van de monumentenwet betekent

Watvoor gevolgen de discontinuering van de deelname door Min Fin zal hebben

wljziging beleidskader

Conclusie Is dat we een beschrijvende review zullen opstellen

O

0

Aktiec 0 2d

8 Overdracht wrakkendossier MinFin aan OCW FIN en OCW hebben een stuk opgesteld voor

beide bewindslieden OCW heeft besloten eet^t een aangepaste versie naar de Stas OCW te

sturen Stas OCW ging akkoord op voorwaarde dat MinFin 50 van de kosten betaalt van het

beheer Dit ligt moeilijk want hiermee zal Stas Fin weilicht niet akkoord gaan er is geen

budget voor RVOB is nu doende te zoeken naar ruimte voor een structurele overheveling

9 Stage voorstel is gemaakt en zal worden bekeken bezien zal worden hoe een stage kan

worden inaevuld

Aktle ho 2d

heeft twee keer een vergadering bijgewoond van

de ze commissie waarover al Kort were gesproken in de vorige vergadering van deze

10 Andere wrakkencommissie

2
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commissie Ook BZ is in de werkgroep vertegenwoordigd door dhr C0 2e net betreft een

interdepartementale werkgroep zonder officiele status die overlegt over plundering van

historische scheepswrakken in de territoriale wateren en in de aansluitende zone bijv drie

Britse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog Het gaat bij hen niet om Nederlandse

scheepswrakken buiten Nederland zoals VOC schepen en admiraliteitsschepen waar onze

Commissie zich mee bezighoudt
Aanleiding voor het oprichten van deze werkgroep was een incident van enkeie jaren terug
met vissen naar koper en andere waardevolle metalen waarbij een dodelijk ongeluk is

gebeurd Op de daaruit voortkomende Kamervragen heeft toenmalig V W geantwoord ernaar

te zullen kijken en met andere departementen tot afstemming te komen over handhaving op
dit soort praktijken
Aangezien Nederland de rechtsmacht heeft is anders dan de eigendom moet het toezicht

houden Vandaar deze werkgroep Die buigt zich over de vragen
Welke juridische militaire middelen zijn er douanewet monumentenwet dlefsta heling
wetb V strafrecht

Wat gaan we eraan doen

Kortom deze commissie gaat vnl over historische schepen in Nederlandse wateren Er moet

zeker onderling contact zijn tussen de twee commissies voor o m uitwisseling van expertise
Defensie gaat ook over nlet territoriale wateren We zouden hen moeten betrekken bij ons

overleg waar wij het voornamelijk hebben over Nederlandse schepen in buiteniandse

wateren In ieder geval zouden we de voorzitter van de andere commissiej
Rijkswatecsstaat moeten uitnodigen voor onze votgende vergadering ^

Actie i0 {2ei

ran10 2e

11 UNESCQ Conventle Onderwater Archeologie De Nederlandse UNESCQ commissle heeft advies

uitgebracht aan MOCW om deze conventie te tekener^]^e I0 2e i^^ehhen de

vergadering hierover van de Commissie bijgewoond 0^iO 2e|Was zij net kort bij deze

expert meeting aanwezig Op dit moment wordt ook een juridisch advies voortrereid doorde

Commissie voor Advies betreffende Volkenrechtelijke Vraagstukken CAW dit zal in

november verschijnen Daarna hebben OCW en BZ drie maanden om te reageren richting het

Parlement zgn Regeringsreactie Los van de vraag of Nederland toetreedt of niet is de

Annex van de Conventie leidend voor Nederland in de omgang met onderwater erfgoed

12 W v t tk

a De Rooswijk de laatste afrekening moet plaatsvinden en de spuilen zouden moeten

worden opgehaald in het VK Actl^iJffEI^
b Volgende vergadering 19 januari 2012

O

o Bijiage actiepuntenlijst

Bijiage 1 Actiepunten vergadering Commissie Scheepsvondsten 15 juni 2010

Nr datum

wanneer

agenda wie wat

punt

20 30 06 09 5 dE^e

10 2e

Vervallen

22 30 06 09 7 opzet kanonnen richtlijn even wegzettenIZ

3
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ontwikkelingen m b t de Voetboog bijhouden1TO48 13 04 10 5 2

aandachtspunt

nagaan of er nog een lopend bergingscontract Is voor de

welke weg kan worden ingeslagen blijft staan
iBSe49 13 04 10 5 3

Liefde en dan bezier
10 {2e

Vervallen50 13 04 10 5 3

lTOe Vervallen51 13 04 10 5 3

een concept antwoord is gemaakt op email van de heer20 10 11

Roberts St Helena National Trust i v m de bouwactiviteiten in de haven de email

van de heer io 2e is rondgestuurd even nalopen

52 5 4

opzet stageplaats bekijken en beslissing nemen53 20 10 11 6

O

O
opstellen evaluatie Meenemen OCW budget beheer

instellingsbesi Staan

54 13 04 10 7

zsm 10 2e

Afgerond55 13 04 10 8

56 13 04 10 10

van RWS uitnodigen voor onze volgende57 20 10 11 9

vergaderlng

10 2e

58 20 10 11 12 109^6 Rooswijk de laatste afrekening en de spullen ophalen in

VK

Bijiage 2 Besluitenlijst Commissie Scheepsvondsten O
agenda ONr datum wat

punt

In spoedeisende gevallen afwijken van de nog vast te

nadat er na onderling overieg is

1 14 08 07 5

stellen beslisboom

besloten wat te doen zie actiepunt 4

In principe vergadert de wrakkencommissle vijf maal per

noodzakelijk vaker

2 30 06 09 11

jaar en indien

Het onderwerp mogelijke agendapunten volgende
agendapunt opnemen

15 11 07 2

vergaderingen structureel als

3

Mnkomende en uitgaande post als structureel21 01 08 11

agendapunt opnemen

4

4
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30 06 09 125 Vervanger sturen Indien men verhinderd Is

30 06 09 126 Vermelden nieuwe naam rijksdienst met voorheen

O

o

o

5
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o

o
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Concept Agenda

20 oktober 2011Datum

Plaats Ministerie van Buitenlandse Zaken kamer 5 E 48

O
TIjd 14h00 16h00

01 Opening en mededelingen
02 Vaststellen agenda
03 Verslag vorige vergadering
04 Aktiepuntenlijst
05 VOC schip Brederode

06 MOU NL Oman

07 Evaluatie Wrakkencommissie

08 Overdracht Wrakkendossier MinFin aan MinOCW

09 Stage voorstel

10 Andere Wrakkencommissie

11 UNESCO Conventie Onderwater Archeologie
12 W v t t k

1
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Shtterd^ksrtmattak ^mmme

{ ierknds0 C^istffrisdte ^^^xkeefsmedsken

3m

Q^im^lcsatsen in den Q^reemde

Datum 20 oktober 2011

Plaats Ministerie van Buitenlandse Zaken kamer 5 E 48

14H00 16h00Tijd

O
Aanwezia

10K2e I 10 2e

10 2e

Reeds beoordeeld bij dit verzoek

lEQe
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| 10K2e CfW^

15E3e

lEQe

Reeds beoordeeld bij dit verzoek

Iffie

lE0e

iroe
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lMe

Reeds beoordeeld bij dit verzoek
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Valt buiten Wob verzoek

l 10 2e |
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| 10 2eHfTO^

Valt buiten Wob verzoek

l 1Q 2e |
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Valt buiten Wob verzoek
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l 1Q 2e |

l 1Q 2e iP T0 ^

Valt buiten Wob verzoek

fOK2^ rriO 2^

l 10 2e |

D
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l 1Q 2e |

Valt buiten Wob verzoek
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Concept Agenda

Datum

Plaats

Tijd

4 november 2010

BZ kamer 8b39

14 00 16 00 uur

01 Opening en mededelingen

02 Vaststellen agenda

03 Vaststellen verslag van de vorige vergadering

04 Actiepuntenlijst
O

05 Stavaza VOC schepen

05 1 De Rooswijk
05 2 De Voetboog
05 3 De Liefde

06 Stagevoorstel

07 Evaluatie

08 Stavaza bergingscontracten

09 Terugblik ANCODS

10 Duscussiestuk beheeroverdracht MinFin ^ NinOCW document

11 W v t t k
O

12 Rondvraag

13 Datum volgende vergadering

14 Eventuele agendapunten volgende vergadering

15 Sluiting
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Datum

Plaats

Tijd

4 november 2010

Ministerie van Buitenlandse Zaken

14 00 16 00 uur

| 10 2e ^^

l 1Q 2e || 10 2e

10 2e

| 10 2e |fl0 2^

Concept VERSLAG

1 Opening en mededelingen
Dfeio ^pent de vergadering heet de aanwezigen welkom en meldt d^BH^fwezig is

vanwege 10 2e

ACTIE^10 2e

2 Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld nadat de punten UNESCO Conventie Onderwaterarcheologie
en de ‘andere’ wrakkencommissie zijn toegevoegd

O
3 Vaststellen verslag van de vorige vergadering
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld

4 Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt doorgelopen en geactualiseerd zie geactualiseerde actiepuntenlijst

5 Stand van zaken VOC schepen
5 1 Rooswijk

^^geeft aan dat zij begrepen heeft dat^ 2e io 2e inderdaad niet in Nederland is geweest
Het is van belang te weten of de ROVB al een bezoek aan hem heeft gebracht Dit i v m het

verzoek de bergingsrechten over te dragen aan de Nederlandse Sta^ ^^^^al het e e a

nagaan bij mevrouw de leidinggevende vatfS^ij de ROVB10 2e

ACTIEif^

5 2 Voetboog
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p^iQ 2^eeft aan dat erop het moment geen ontwikkelingen zijn Zowel HMA Brasilia als

HMA Boedapest houden de vinger aan de pols en zullen ons informeren over ontwikkelingen

5 3 De Liefde

De vraag is ofer nog een lopend contract is en zo ja kan dat verlengd worden al dan niet met

andere voorwaarden Als verlenging niet aan de orde is kan er dan een nieuw contract worden

afgegeven en voor welke periode bij de ROVB

daadwerkelijk nog een contract is en dan zal worden bezien welke weg zal worden

ingeslagen e e a afhankelijk van wat juridisch mogelijk is

nagaan ofer10 2e

ACTIE VZ

5 4 Witte Leeuw

De brieven n a v de email van

na gevild en worden op korte termijn verzonden

zijn op een oor10 2e

ACTIE io 2e

o
Opmerking

6 Stagevoorstel
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering

7 Evaluatie

De concept evaluatie zal doot^oKg^fen d^fo 2^orden uitgewerkt en z s m rondgestuurdll o 2^n

t^Sinaken afspraak om op korte termijn verder te schrijven

ACTIEC[0K2^ 2e

8 Stavaza bergingscontracten
Zie tevens punt 5 3 Als juridisch gezien een verlenging mogelijk is kan dit in bepaalde
gevallen toegestaan worden Het beleid is er wel enigszins op gericht geen nieuwe

bergingscontracten afte geven Een overzicht van alle contracten is bij de ROVB D^ o 2« al

contact opnemen met mevrouw 10 2e

9 ANCQDS

[M^doet kort verslag van de ondertekening van de ANCODS overdracht op 15 September

jongstleden De Australische ambassadeur en

kapteinshut van de Batavia op de Bataviawerf in Lelystad De collectie komt op 9 november

in Sydney aan en wordt met festiviteiten ‘binnengehaald Vervolgens gaat de collectie naar

Perth HMA Canberra financiert het binnenlandse transport Diricteur CIE begeleid de

collectie en houdt een aantal lezingen Het dossier ANCODS kan dan worden gesloten en de

ANCODS commissie wordt een ‘slapende commissie

tekenden in de10 2e

10 discussiestuk beheersoverdracht MinFin OCW

lEff^eeft aan dat het voorliggende stuk nog niet het definitieve stuk is MinFin ziet graag dat

het materieel en privaat rechtelijk beheer in een hand komt hetgeen het in feite nu is Want

als het materiele beheer aan OCW wordt overgedragen en het privaat rechtelijke beheer bij
MinFin blijfl wordt het beheer juist uitelkaar getrokken De vraag is ook wat er precies onder
materieel beheer wordt verstaan MinFin heeft aangegeven dat zij in het verleden feitelijk niet
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veel aan materieel beheer heeft ‘gedaan’ D^ 0 2eVraagt zich afofhet e e a niet op dezelfde

leest kan worden geschroeid als het beheer van de rjikskunstcollectiet o ^pierkt op dat het bij
kunst net weer anders ligt E e a wordt nog verder uitgewerkt

11 W v t t k

a UNESCO Conventie Onderwater Archeologic io 2e brengt dit punt op omdat z i

bekeken dient te worden in hoeverre als de conventie door Nederland geratificeerd wordt het

e e a bijt met de beslisboom De conventie richt zich op in situ tot in bijna in de eeuwigheid
terwijl het Nederlandse beleid weliswaar in situ hoog in het vaandel heeft maar in bepaalde
gevallen wanneer het wrak geen ofzeer weinig cultuur historische waarde heeft

commerciele berging toestaat

b ‘andere’ wrakkencommissie io 2e eeft aan dat zijn collegi io 2e nlangs deel heeft

genomen aan een zogenaamde wfaKKencommissie waarin OCW DBF LNV BZ JUS en

VenW zitting hebben De Erfgoedinspectie als OCW ziet graag meer coordinatie t a v

scheepswrakken in de Noordzee de 12 mijiszone Het betreft dan zowel Nederlandse als

buitenlandse schecpswrakkenC [M^tnerkt op dat het interessant is te weten wat deze

commissie preices doet H i zijn de werkzaamehden van deze commissie de spiegel van wat

‘onze’ wrakkencommissie doet

commissie vragen D^io 2ejeeft aan dat het t z t wellicht een idee is del io 2fVan die commissie

uit te nodigen

c
1[0 2^e zullen alien bij hun contacten naar de

ACTIE

12 Rondvraag
Van de rondvraag wordt eveneens geen gebruik gemaakt

13 Datum volgende vergadering
De ]o 2^telt voor een vergaderschema te maken voor 2011 Jan maart mei augustus oktober

en december op donderdagmiddagen
Locatie

Tijdstip

BZ

14 15 16 00 uur

O 14 Eventuele agendapunten voleende vergadering
UNESCO Conventie Onderwater Archeologie versus beslisboom

15 Sluiting
Def o 2fdankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering

Bijlage actiepuntenlijst

Bijiage 1 Actiepunten vergadering Commissie Scheepsvondsten 15 juni 2010

agenda wie

punt

Nr datum wat

wanneer

20 30 06 09 5 dESe Vervallen

22 30 06 09 opzet kanonnen richtlijn even wegzetten7 DJZ
10K2e

5 2 iP 2|e ontwikkelingen m b t de Voetboog bijhouden aandachtspunt

5 3 E3e | nagaan ofer nog een lopend bergingscontract is voor de Liefde en

welke weg kan worden ingeslagen blijft staan

48 13 04 10

49 13 04 10

dan bezien
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•il

9

50 13 04 10 5 3 Vervallen

5 313 04 1051 Vervallen

52 13 04 10 10 2e5 4 I een concept antwoord maken op email van de heer

i v m de bouwactiviteiten in de haven de email van de heer I iQ 2e10 2e

rondsturen

53 13 04 10 6 opzet stageplaats uitwerken rondsturen staan

54 13 04 10 7 opstellen evaluatie Meenemen OCW budget beheer

instellingsbesl Staan
10 2e

zsm

13 04 1055 8 Afgerond

56 13 04 10 10

Bijlage 2 Besluitenlijst Commissie Scheepsvondsten

datumNr agenda wat

punt

1 14 08 07 In spoedeisende gevallen afwijken van de nog vast te Stella

nadat er na onderling overleg is besloten wat te

5

beslisboom

doen zie actiepunt 4

2 30 06 09

indien

11 In principe vergadert de wrakkencommissie vijf maal per jaar en

noodzakelijk vaker

3 15 11 07

structureel als

2 Het onderwerp ‘mogelijke agendapunten volgende vergaderingei’
agendapunt opnemen

4 21 01 08 11 “inkomende en uitgaande post” als structureel agendapunt opnemen

5 30 06 09 12 Vervanger sturen indien men verhinderd is

6 30 06 09 12 Vermelden nieuwe naam rijksdienst met voorheen

Bijlage 3 V^gaderschema 2009 2010

Datum Waar nummer Tijd

11 08 09 BZ 01d77 10 30 12 30

15 10 09 BZ 00cl5 10 15 13 00

15 12 09 BZ 01d79 10 15 13 00

O
16 02 10

13 04 10 Rijksmuseum Volkenkunde Leiden 10 00 12 30

15 06 10 BZ 10 15 12 15

12 10 10

14 12 10
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VerslagCONCEPT

Commissie Scheepsvondsten etc etc etc

Datum

Locatie

Tijdstip

22 januari 2009
Ministerie van Buitenlandse Zaken

14 15 16 45 uur

| 10 2e | pl0K^1^e

| 1Q 2e fW^1^

10 2e

l 1Q 2e | I 10 2e |d^

1 Opening en mededelineen

io 2e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom Voorts meldt io 2e dat

wanneer er een vergadering is voorzien het op prijs gesteld wordt dat iedereen probeert
zoveel mogelijk aanwezig te kunnen zijn

O

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld

3 Vaststellen verslae voriee vergadering en actiepuntenliist

De notulen worden m u v de rondvraag goedgekeurd en vastgesteld
De actiepiinten 4 6 en 7 worden van de lijst afgevoerd Punt 8 wordt bij punt 1

ondergebracht

4 Ineekomen uiteaande post
OCWbeheer wrakken en beslisboom 29juU2008

NRC artikel over de beslisboom van de heer io 2e archiveren

5 Brief aan TK
O

Voor het archief een kopie van de brief die OCW naar de TK heeft gezonden m b t de

beslisboom opvragen bij OCW en archiveren

6 VOC schepen
A VOC schip de Rooswiik

[igKg^eeft aan dat in 2008 er relatiefweinig met het dossier is gebeurd en dat het e e a in

2009 toch afgehandeld dient te worden I c o 2e hierkt op dat er weliswaar vertraging is

ontstaan in de afhandeling van het geheel maar dat de bal niet alleen in het Nederlandse

veld ligt De nog niet gemaakte afspraak tussen de juristen van MinFin en BZ over de

aanbestedingskwestie is wel een punt van aandacht

ACTIE{ 0 2ox ontact opnenen met DJZ

NB

1 Voor de berging zou Europees aanbesteed dienen te worden volgens de juristen van
MinFin maar dat kan feitelijk niet want de eigendomsrechten zijn door de NL staat
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overgedragen 10 2g

10 2g

10 2g

eigendomsrechten liggen nu bij 1 o 2e en de Britse autoriteiten hebben de site als

beschennd aangeduid

2 Er is een duikvergunning verleend maar meet voor het verrichten van onderzoek niet

om daadwerkelijk te bergen Het is overigens wel de bedoeling dat er dit jaar wordt

geborgen 2008 was een relatief slecht jaar vanwege de ongunstige weersomstandigheden
voor het bergeil Elkeeft wel aan dat het blijkt dat er toch geplunderd wordt en dat

English Heritage de site niet goed kan beschermen Er zijn al munten op de markt

verschenen Ook schijnt er in de omgeving gebaggerd te worden en dat is slecht voor de

site i v m zandhonger

B VOC schip de Witte Leeuw

Het is nog steeds niet duidelijk wie er nu op St Helena de contactpersoon is m b t dit

schip de site St Helena National Trust Er schijnen ook objecten te verdwijnen dus het

is wel zaak dat er toezicht e d wordt gehoudenQ

ACTIEx io 2enogmaals nagaan bij ambassade Londen wie de contactpersoon is

C VOC schip de Liefde

[Q g|j^aat na wat de stand van zaken is en dan bekijkt de vergadering of er verdere actie

dient te worden ondemomen

D yOC schip de Amsterdam

J ffl^^jkt hoe MinFin de overdracht van beheer definieert

i^situurt een bericht naar de heerj io 2e

antwoord ^Amsterdam Pjuni 2008 n a v vraag van de heer

Vervolgens dient er een informatiebericht naar English Heritage te worden gezonden zie

ook Cultuurnota brief28juli 2008 English heritage Rooswijk

Dver de Amsterdam zie opzet
10 2e

7 Instellingsbesluit Wrakkencommissie

io 2^aat na hoe de stand van zaken is bij DJZ zie Besluit cie scheepsvondsten 30 mei 2008

O
8 W v t tk

VOC schip Vliegend Hert

stagiaire

bericWP^^ver Australie

t1^ ^al spreken met de heer 1 o 2e ^an het Maritiem Museum te Vlissingen

9 Datum volaende vergadering io 2e aaaii^rgaderschema
10 Rondvraa2

11 Sluiting
D6 o 2« iegt de aanwezigen dank voor hun inbreng en sluit de vergadering

00021 145001



Agenda Concept

OVERLEG COMMISSIE SCHEEPSVONDSTEN

22 januari 2009
14 15 15 45 uur

Ministerie van Buitenlandse Zaken

1C 13

s v p niet vergeten een geldig legitimatiebewijs mee te nemen

• Datum

• Tijdstip
• Locatie

• Zaal

AGENDAPUNTEN

O 1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen agenda

3 Vaststellen verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst

4 Inkomende en uitgaande post
OCWbeheer wrakken en beslisboom 29juli 2008
Besluit commissie scheepsvondsten 30 mei 2008

Cultuurnota brief28juli 2008 English heritage RooswiJk
opzet antwoord ‘Amsterdam

’

19juni 2008 n a v vraag van de heer 10 2e

^ Brief aan TK

stand van zaken 29juli 2008

^ SC VOC schepen
de Voetboog 18juni 2008 Braziliereis Tokt 08

de Rooswijk juli 2008
de Witte Leeixw St Helena 18juni 2008

Frau Maria

De Liefde november 2008

De Amsterdam 24juni 2008

O
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Verslag vergaderine Wrakkencommissie

30juni 2009

MinBZ

10 30 13 00 uur

Datum

Plaats

Tijd

Aanwezig
10 2eH^^

10 2e | pl0K^

10 2e

Afwezig
10 2e || 10 2e 10 2e

VERSLAG

O
1 Opening en mededelingen

1 o 2e opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom ^ o 2e ideelt mede dat

ae Kans bestaat dat zij BZ op korte termijn zal gaan verlaten

ACTIE |io 2e| contact opnemen met DJZ i v m opvolging DJZ vertegenwoordiger
Wrakkencommissie indien het contract van io 2e iiet zal worden verlengd

2 Vaststellen agenda
Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd

kanon gevonden in de Franse wateren opnemen bij agendapunt 7

vergaderschema opnemen bij agendapxmt w v t t k

instellingsbesluit opnemen bij agendapunt w v t t k

lokatie directeurenoverleg opnemen bij agendapunt 9

Vervoglens wordt de agenda vastgesteld

3 Vaststellen verslag van de vorige vergadering
Het verslag wordt vastgesteld met de opmerking dat de naam van de beer io 2e dient

te worden gecorrigeerd

O

4 Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst werd doorgelopen en geactualiseerd zie geactualiseerde

actiepuntenlijst

5 Stand van zaken Rooswijk
M b t de Rooswijk loopt de kwestie aanbesteden ofniet en dat NL feitelijk niet kan

aanbesteden omdat de rechten zijn overgedragen Daamaast speelt de vraag ofde kosten

voor conservering na eventuele berging zijn c q kunnen worden gedekt De vergadering
komt tot de conclusie dat er een zekere impasse ontstaan is die doorbroken dient te

worden ‘Wij’ de aanwezigen zijn niet het aangewezen niveau om hierover een

beslissing te nemen Een dergelijke beslissing dienen de directeuren te nemen RVOB legt
een standpunt voorbinnen het departement betreffende de Rooswijki^^aagt MinOCW
en RCE de afspraken die zijn gemaakt n a v het overleg over de Rooswijk bij MinFin op
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11 mei 2009 zomogelijk uit te voeren kermis te stellen van de bevindingen ook

als het niet mogelijk is de afspraken op korle termijn na te komen

ACTIE MinOCW en RCE uitvoeren afspraken en vervolgenS^^^nformeren

Op 30 maart 2009 heeft het Rooswiik team in aanwezigheid van^
presentatie gegeven in LelystadtCOKl^al deze presentatie aan de vergadering rondsturen

ACTIEf ^^ituuit presentatie rond

6 Voorstel Australia i v m bilateraal verdrag scheeps en vliegtuigwrakken ANCODS

D^ o 2^oet verslag van zijn bezoek aan de Australische ambassadeuitio 2efcat aan aan een

lunch op 29 j uni 2009 De minister van Buitenlandse zaken heeft de Australische

autoriteiten toegezegd dat de ANCODS collectie aan Australia zal worden overhandigd
Een gedeelte bevindt zich reeds in Australis Het zich in Nederland bevindende deel van

de collectie wordt overgedragen omdat de collectie als geheel pas interessant is Het CIE

heeft van OCW de opdracht gekregen het NL deel van de collectie te inventariseren

digitaliseren e d OCW financiert het e e a

10 2e een

O

Daamaast hebben de Australische autoriteiten aangegeven in een breder verband met NL

te willen samenwerken zij willen namenlijk ook vliegtuigwrakken in de samenwerking
opnemen De vergadering komt tot de conclusie dat er eerst met het NL MinDEF dient te

worden overlegdtSffi^akt het e e a op Er is op 5 augustus in Australie een ANCODS

vergadering Het NL standpunt terzake dient voor deze vergadering bekend te zijn

ACTIEt^^iet het e e a terzake op papier en neemt contact met MinDEF op

7 Recente vondsten in territoriale en buitenterritoriale wateren

De vraag is hoe er dient te worden omgegaan met de eigendomsvraag van vondsten

specifiek kannoimen Er zijn in NL twee kanoimenexperts
io 2e Zij hebben kennis m b t de kanonnen in het algemeen w o de

eigendomsvraagstukkenC oK2^^eeft aan dat in principe de VOC kanonnen voorzien waren

van een logo dus eenvoudig te traceren Maar roof oorlogsbuit e d kan de vraag ‘wie kan

worden aangeduid als eigenaar’ bemoeilijken

10 2e

c
DefoK^erkt op dat het wellicht een idee is om een soort kanonnenrichtlijn a la de

beslisboom te maken |TQ ^geeft aan dat zij wel een voorzet wil doen als zij langer in

dienst bij BZ kan blijven

ACTIE 1 o 2e richtlijn kanonnen

8 overige VOC schepen en anderszins

Frau Maria Het gaat om een NL koopvaardijschip dat in de Oostzee ligt Er is een

adviesrol weggelegd voor de Finse overheid NL heeft feitelijk geen juridische
bemoeienis met dit schip en er zijn ook geen meldingen bij de RCE binnengekomen
Liefde Het betreft een schip in de Schotse wateren waar een duiker actief is De duiker

stuurt de NL ambassade te Londen overzichten van hetgeen hij berg 1^Waagt zich afof

er dan een bergingscontract is afgegeven Zij heeft namenlijk een inventarisatie gemaakt
van alle bestaande contracten en kan zich geen contract m b t de Liefde herinnereilt®^
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geeft aan graag de documenten die de ambassade ontvangt te willen inzien en zal het e e a

gaan uitzoeken

ACTIEtio 2estuurt documenten aatfl^^^^^oekt het e e a uit

Amsterdam Het beheer van het schip is in het verleden overgedragen aan MinOCW

toen WVC De vraag is nu hoe OCW ‘beheer’ interpreteert en of er bij OCW budget is

gereserveerd voor dit beheer De Amsterdam ligt in een beschermde zone en dat betekent

dat wanneer men activiteiten wil ontplooien daarvoor een vergunning dient te worden

aangevraagd Er is een groep amateur archeologen de heer

schip willen inspecteren^t^^nerkt op dat de Amsterdam geen Kostoare laamg vervoerde

Wei is het van belang dat er duidelijkheid komt over het hoe en wat m b t het beheer

die het10 2e

ACTBE oK2 heemt contact op metffi^ ver het MinFin beheer

Voorts komt de email van de heer

verleden een opzet voor een antw kro aai

heer io 2e

English Hentage e d aangestipt zullen worden

aan de orde D^ ° 2«heeft in het10 2e

t1^^fecstnurd n|oElj^al een brief opstellen aan de

waarin een aantal zaken bezoek site rapportage informerenO

ACTIE °^^fetelt brief aan de heer

Witte Leeuw de stand van zaken is als volgtifiJt^chip ligt in de haven van St Helena De

lokale autoriteiten hadden de intensie een berginscontract af te geven Nederland heeft

hier in principe bezwaar tegen gemaakt Note Verbale en gevraagd om informatie aan de

National Trust aldaar Er ontstond een radiostilte Vervolgens is er getracht via English
Heritage en de NL ambassade het e e a aan de weet te komen Tot op heden heeft dit niet

veel opgeleverd

10 2e op

ACTIEc o 2 iiieemt opnieuw contact op met de NL ambassade

Utrecht Over dit schip is op het moment niet veel nieuwe informatie beschikbaar De
•

Q 2^eeft aan te bezien of er nog additionele informatie te vinden is

L ACTI^ io 2f oekt info

10 UNESCO convention on the protection of underwater cultural heritage
De convesntie is in werking getreden NL heeft de conventie niet getekend omdat deze

o i in strijd is met UNLOS United Nations Law of the Sea NL leeft wel de richtlijnen
uit de annex na

11 stand van zaken ANCODS

Zie agendapunt 6

12 W v t t k

Stagiaire de vergadering bespreekt de mogelijkheid om een stagiaire aan te trekken voor

de volgende activiteiten

stroomlijnen bestaande dossiers bij DCO en DJZ

uitzoeken van zaken die vanwege werkdruk commissieleden blijven liggen
inventariseren wat er bij de RCE en MinFin kan worden gedaan m b t dit onderwerp
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ACTIE d^io 2ettaakt opzet voor mogelijke stageplaats

Instellingsbesluit i o 2e|geeft aan dat het instellingsbesluit door de bewindslieden van

OCW en MinFin is geaccordeerd Het besluit kan nu bij BZ ‘de lijn’ in io 2e]kal het e e a

voorbereiden i s m de io 2eHet instellingsbesluit hoefl niet door de mimsterraad Nadaf[°^
akkoord is gegaan kan feertesluit in de staatscourant worden gepubliceerd Als

ingangsdatum zal 1 januari 2006 worden gekozen M b t de namen van de rijksdienst en
eventueel anderen zal worden gekozen voor de huidige naam met tussen haakjes
‘voorheen

ACTIE 1 o 2e stuurt opzet naai i o 2e

Evaluatie m h o o de evaluatie van de commissie die na vier jaar dient plaats te vinden

is gekozen voor de ingangsdatum 2006 Het hoe en waarom van de evaluatie zal doot10 2^

worden uitgezocht

O ACTIEj^^oekt het e e a uit m b t de evaluatie

Directeurenoverleg Besloten werd dat het goed is dit jaar een directeurenoverleg te

organiseren om de directeuren op de hoogte te brengen van de stand van zaken van een

aantal activiteiten De werf ‘de Delft’ werd geopperd als lokatief l aan dat de stand

van zaken m b t de Rooswijk aanleiding zou kunnen geven tot h Top korte termijn
bijeenroepen van de directeurertiEl€ioudt de vergadering op de hoogte

O^ES^eeft recent

gesprek gehad met de heer io 2e [ue lieer| ^Q 2e ^ertelde dat luj een kanonheeft

aangekocht dat aflcomstig is van het VOC schip ‘Vliegent Hert’ De vraag kwam op of er

in dit geval sprake kan zijn van heling Het museum heeft het kanon te goeder trouw

aangekocht En heling is lastig hard te maken Afstand van het ‘afstammende’schip
vroege roof e d Zie ook opmerking in punt 7 m b t mogelijke kannonenrichtlijn

Terugkoppeling gesprek met een

Vergaderschema Besloten wordt 5 keer ofmeer indien noodzakelijk perjaar te

vergaderen Om de twee maanden met een zomerstop telkens rond de 21® uitzondering
a s vergadering in augustus Tevens zal worden verzocht om een vervanger te sturen als

een lid niet aanwezig kan zijn

O

ACTIE 1 o 2e stelt schema op en stuurt dit mee met de vergaderstukken voor de volgende
vergadering

13 Rondvraag
Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag

14 Datum volgende vergadering
Datum 11 augustus 2009

Tijdstip 10u30 12u30

Plaats BZ 01d77 o v

15 Sluiting
Dqi o 2 aluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng
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