
Verslag vergaderine Wrakkencommissie

Datum

Plaats

17 September 2009
MinBZ

10 30 13 00 uurTijd

Aanwezig

| 1Q 2e f^

| 1Q 2e |flQ 2^

l 1Q 2e || I0 2e 10 2e

Afwezig

10 2e

VERSLAG

r

1 gening en mededelingen
De 0 2« j pent de vergadering en beet de aanwezigen van harte welkom

Ifflkeelt dat haar afdeling per 1 juli door een fusie valt onder het Rijks Vastgoed
Ctotwikkelingsbedrij fRVOB

2 Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld

3 Vaststellen verslag van de vorige vergadering
Het verslag wordt vastgesteld met een aantal opmerkingen
a spelfouten namen deelnemers corrigeren
b dat de Amsterdam wel bijzondere vondsten kan bevatten maar geen kostbare lading
vervoerde

c dat bij punt 5 zesde regel komt te staan ”RVOB legt een standpunt voor binnen het

departement betreffende de Rooswijk
”

4 Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst werd doorgelopen en geactualiseerd zie geactualiseerde actiepuntenlijst

5 Stand van zaken Rooswijk
De commissie wordt docM^f^elnformeerd zodra de stukken die MinFin over dit onderwerp
opgesteld afgerond en geaccordeerd zijn
6 Voorstel Australie i v m bilateraal verdrag scheeps en vliegtuigwrakken ANCODS

ffl2^doet verslag van haar bezoek aan Australie

De minister van Buitenlandse zaken heeft de Australische autoriteiten toegezegd dat de

ANCODS collectie aan Australie zal worden ‘overhandigd’ Een gedeelte bevindt zich al in

Australie Het zich in Nederland bevindende deel van de collectie wordt overgedragen omdat

de collectie als geheel 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

In maart 2010 is de CIE klaar met de werkzaamheden t a v de collectie en kan de overdracht

plaatsvinden
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|i[0K2^^raagt zich af of de Erfgoedinspectie gevraagd dient te worden of de overdracht in de

Staatscourant moet worden vermeld en of de overdracht uit naam van de Nederlandse Staat of

de Rijkscollectie die onder OCW valt Tevens dient er nagegaan te worden wat een goed
moment is om de overdracht plaats te laten vinden overleg DAO BZ OCW

ACTIE \m2e\

7A Frau Maria

Geen ontwikkelingen

7B De Liefde

De mogelijkheden en beperkingen van eventueel verlengen bergingscontract versus een

eventueel nieuw bergingscontract worden besprokentf^^geeft aan dat volgens de

beslisboom verlenging mogelijk is wanneer er sprake is van beperkte archeologische waarde
Dit is ter zake het geval en zou door alien verwoord kunnen worden in een reactie op de mail

van 2 juli 2009 QK^Melt opzet op en stuurt dat rond aan de leden van de Wrakkencommissie

lerdereen geeft commentaar

ACTIEf^^ 10 2e

7C Amsterdam

De antwoordbrief aan de heer

brief geherformuleerd worden
ivordt besproken en besloten wordt dat de10 2e

ACTIE®

7D Witte Leeuw

DejQ 2^oet verslag van het gesprek met de o 2fVan National Trust of St Helena Door

geplande werkzaamheden kan de ‘rustplaats van de Witte Leeuw in ‘gevaar komentjffl^al
een conceptbrief aan de NT ter zake opstellen die door BZ AVT zal worden vertaald en door

d^1o 2^orden verzonden

ACTrE f^0 2e

7E Utrecht

Het gaat hier om een admiraliteitsschip in de Braziliaanse wateren waarvoor RCE mogelijk
een projectplan heeft De o 2ofcal bij RCE en HMA Brasilia navraag doen

ACTIE 10 2e

7F Voetboog |
Geen ontwikkelingen vooralsnogl o 2€^al HMA Brasilia navraag doen naar de stand van

zaken

7G Vliegent Hert

Zie actiepunt Kanonnenrichtlijn 22

Nota Bend^Eg^ntvangt graag een schriftelijke omschrijving waarin toegelicht wordt dat de

juridische afdeling heeft geconstateerd dat het materieel beheer volgens de Comptabiliteitswet
bij OCW ligt

ACTIEtt^KiH^
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8 W v t t k

Bij het instellingsbesluit zal de datum van 1 januari 2006 bepalend zijn v w b de namen van

de organisaties OCW i p v OC en W Vanuit de RCE zal een oplegmemo t b v het

instellingsbesluit worden voorbereid

ACTIE^il^

De commissie zal bij haar aanbevelingen in de evaluatie vermelden dat beheer tevens

impliceert dat er budget gereserveerd wordt eventueel via de RCE

Eenieder kijkt naar het vergaderschema dat zich onderin de actiepuntenlijst bevindt om te zien

of de data schikken

ACTIE alien

Shetland islands

een email van io 2e ontvangen en stuurt een wachtbrie^e De wrakkencommissie

dient een uiteindelijk antwoord op te stellen

ACTIEti»

9 Rondvraag
Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag

10 2e

G

10 Datum volgende vergadering
Datum 15 oktober 2009

Tijdstip 10ul5 12u45

Plaats BZ 00cl5 o v

11 Eventueel agendapunt volgende vergadering
Shetland Islands io 2e I

12 Sluiting
De o 2 Sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng

O
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I

CO N C E P T Verslag vergadering Wrakkencommissie

I O C
Datum

Plaats

Tijd

15 oktober 2009

MinBZ

10 15 12 00 uur

Aanwezig

| 1Q 2e ff^

10 2e IflOK^

10 2e

1^

Afwezip

^2el 10 2e | 10 2e

O VERSLAG

1 Opening en mededelingen
De io 2^pent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom

2 Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld

3 Vaststellen verslag van de vorige vergadering
Het verslag wordt vastgesteld met twee opmerkingen
7B C en G

4 Acti6puntenlijst
De actiepuntenlijst werd doorgelopen en geactualiseerd zie geactualiseerde actiepuntenlijst

5 Stand van zaken Rooswijk
j^feeeft aan dat de documenten terzake bij haar directeur ter parafering en doorgeleiding
liggen \e

6 Shetland Islands

rtoK^eeft aan dat iemand niet verboden kan worden naar scheepswrakken te zoeken maar een

bergingscontract kan pas worden afgegeven als er daadwerkelijk een schip gelokaliseerd is

Dejo 2^erkt op dat het wellicht goed is een brief op te stellen waarin wordt aangegeven dat

hetgeen naar boven wordt gehaald eigendom is van de Nederlandse staat dat zelf houden als

diefstal wordt gezien verkopen als heling geldt dat vondsten gemeld dienen te worden bij de
‘Receiver ofWreck’ e d Voorts dient in de brief te worden opgenomen dat de heer

‘ons’ op de hoogte dient te houden van zijn opgravinge
Islands een soortgelijk verzoek als dat van de heer

verzoek rond en stelt concept antwoorden op

aan AVT aanbieden en ondertekenen

10 2e

nl^^^perkt op dat zij v^ de Silly
10 2e [leeft ontvangenti ^^Muurt dat

3^brieven bekijken ter vertaling
10 2e

ACTIE ira D 2e
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7A Frau Maria

Geen ontwikkelingen Afvoeren van de lijst

7B De Liefde

Zie opmerkingen actiepuntenlijst

7C Amsterdam

De opgestelde correspondentie wordt met instructie aan HMA Londen aangeboden

ACTIE VZ

7D Witte Leeuw

De opgestelde correspondentie zal worden verzonden en in cc met verzoek tot doorgeleiding
aan HMA Londen worden aangeboden

ACTIE VZ

O7E Utrecht

Geen bijzonderheden Afvoeren van de lijst

7F Voetboog
Geen ontwikkelingen Afvoeren van de lijst

7G Vliegent Hert

Geen bijzonderheden Zie actiepuntenlijst nr 22

8 Evaluatie

D^i o 2 igeeft aan dat het wellicht een idee is om een evaluatie te schrijven waarmee de

Wrakkencommissie terugbljikt aanbevelingen doet en knelpunten aan de orde stelt Als de

conclusie^^otris dat de commissie dient te blijven bestaan dan kan de commissie formed

worden ingesteld Het instellingsbesluit kan dan ter tekening aan de Stas BZ worden

voorgelegd Bewindslieden OCW en FIN hebben in het verleden al ingestemd De VZ

vraagt alien na te denken over de inhoud en zal nadat hij contact met lOB heeft opgenomen

een opzet makerij®^leit voor een beperkte evaluatie geen kostbare bureua’s inschakelen

De VZ geeft aan dat dat ook niet de bedoeling is Voorts vraag|ft50^ ch aTwat zij kan

antwoorden op de vraag dat de instelling zo lang op zich heeft liteA wachten Ddo 2kegt dat

gemeld kan wroden dat de vertraging BZ te verwijten is Tenslotte geeft®kan dat netgeen

bij agendapunt 5 gemeld is van invloed kan zijn voor de deelname van MinFin aan de

Wrakkencommissie De 0 2 i5telt dat met het e e a in de evaluatie rekening zal worden

gehouden

O

ACTIE io 2e

9 W v t t k

iJffiigaat vakantiedata na i v m het vergaderschema De anderen kijken ook nog even naar de

data

0^ACTIE alien

10 Rondvraag

yh
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Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag

11 Datum volgende vergadering
Datum 15 december 2009

Tijdstip 10ul5 ~ 12u45

Plaats BZ 00cl5 o v

12 Eventueel agendapunt volgende vergadering
Geen suggesties

13 Sluiting
io 2e sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng

O
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e^ ^ s^ 2 ^£ee9 2€^

Verslag

Datum

Plaats

23 februari 2010

MinBZ

10 15 12 15 uurTijd

Aanwezig

| 1Q 2e |0 2^

| 10 2e |flQ 2^

l 1Q 2e || I0 2e 10 2e

VERSLAG

1 Opening en mededelingen
Dejo 2^pent de vergadering en heet de aanwezigen welkom Door de val van het kabinet zijn
bij alle bij de Wrakkencommissie betrokken ministeries bewindslieden vertrokken Het is

voor niemand duidelijk hoe het zit met geplande dienstreizen van de betrokken

bewindslieden

2 Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld

3 Vaststellen verslag van de vorige vergadering

j[oEg^nerkt op dat haar achtemaam foutief gespeld is De overige leden hebben geen

opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld
4 Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst werd doorgelopen en geactualiseerd zie geactualiseerde actiepuntenlijst

5 Stand van zaken Rooswijk

C^gS^eeft aan dat de notitie die zij terzake heeft geschreven de ‘lijn is ingegaan en nu op een

bureau ligt waar de notitie even blijft liggen totdat er een gesprek over de Rooswijk heeft

plaatsgevonden tussen MinFin en DirRCE over dit onderwerp i gK^K0OK2fe[ilannen een

afspraak voor de beide directeuren Vervolgens passeren diverse opties t a v dit dossier

nogmaals de revue ledereen is het er over eens dat getracht moet worden het dossier dit jaar
af te sluiteri f^^ aagt zich afofde genoemde kosten voor de berging EUR 3 0 a 6 0

miljoen inO ofexclusief de kosten voor conservering 2ijnt\°K^ neent inclusief maar zal het

e e a nagaan De o 2^elt voor om alvast een stand van zaken te maken met diverse opties
maar besloten wordt eerst het gesprek af te wachteiiiPH^al tenslotte nagaan wat de eventuele

kosten zouden kunnen ziin yerbonden aan de ‘terugkoop’van de bergingsrechten van de

Rooswijk van 10 2e

ACTIB nawm
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6 VOC schip de ‘Voetboog’
De situatie is nog steeds dat het niet duidelijk is of het gevonden schip daadwerkelijk de

Voetboog ist^^geeft aan dat er redenen zijn om daaraan te twijfelen en vraagt of er nog
nadere informatie van de ambassade is ontvangen Deio 2eteefl aan dat er geen bericht uit

Brasilia is ontvangen en zal opnieuw een bericht sturen met de vraag of er nieuws is en hoe

het zit met het aanmelden van scheepsvondsten in Brazilie

ACTIE io ^

7 Stavaza VOC schepen

7a De Liefde

T a v de Liefde zullefl pKl9t tfo ^tie actie die in de notulen van de vorige vergadering staat

uitvoeren De|o 2^eeft aan dat er naar gestreefd dient te worden dit dossier z s m af te

sluiten

ACTTE lQ 2^ o^ tt ge

7b Amsterdam

Het dossier Amsterdam kan vooralsnog als afgesloten worden beschouwd Het beheer door

het land waar het wrak zich bevindt en het budget voor beheer alsmede het toewijzen van
beheer wordt als punt opgenomen in de evaluatie van de wrakkencommissie

ACTIE VZ

7c Witte Leeuw

Ook t a v de in principe gesteld worden dat het dossier vooralsnog als afgesloten kan worden

gezien Maar ook hier is het beheer toch een voortdurend aandachtspunt In de haven van St

Helena zullen op korte termijn bouwactiviteiten plaatsvinden en de vraag is in hoeverre het

beheer in voldoende mate is geregeld gewaarborgd Dd[iQ 2e^al de adresgegevens van de

bevoegde autoriteiten in St Heleena aah^Sdoorsturen

ACTIE io 20

8 Stagevoorstel
De Q 2^eeft aan dat hij het plan voor de stagiaire s verder zal uitwerken en het e e a intern

zal bespreken

ACTJE 00 i2t

9 Evaluatie

Dd[^Q 24al de opzet voor de evaluatie verder uitwerken Het beheer en eventueel daaraan

verbonden budget dient in de evaluatie aan de orde te komen Het is de bedoeling dat de

evaluatie in het najaar van 2010 gereed is en dat de eventuele stagiaire een bijdrage aan de

evaluatie gaat leveren

ACTIEj10 2e

10 Brerginscontract Scilly Islands
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iQjg^eeft een opzet gemaakt en i
° ^^ zalfQ ^de Engelse vertaling van een eerdere

soortgelijke brieftoesturen c Q ^an dan het e e a verder afronden Tenslotte geeft | io 2e |aan
dat het wellicht een idee is een soort database te maken met sjablonen zodat het wiel niet

iedere keer opnieuw hoeft te worden uitgevonden

ACTIEt|o 2^ IO 2e

ll ANCODS

Er wordt koit gesproken over de teruggave en het feit dat NinOCW vertrokken is io 2e zal

een bericht naar HMA Canberra opstellen met de vraag de temperatuur van het badwater te

meten t a v de overdracht De commissie ontvangt een cc van dit bericht

ACTIE VZ

12 W v t t k

Kanonncnrichtlijri io ^iedt d6 ° ^^sistentie aan bij het opstellen van de richtlijn
De e v vergadering zal indien mogelijk plaatsvinden bij het RMV Dit om de ANCODS

collectie te kunnen bekijken
Dfli oK^al bij de heerl iQ 2e [van de RCE navraag doen naar de Utrecht

Dd^p ^al ICT vragen kopieen van de Rooswijk CD’s te maken

c

ACTIE 10 2e

13 Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt

14 Datum volgende vergadering
Datum

Lokatie

Tijdstip

13 maart 2010

RMV Leiden Steenstraat 1

10 15 12 15 uur

15 Eventuele agendapunten volgende vergadering
Vooralsnog geen agendapunten anders dan hierboven

C
16 Sluiting
De VZ dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering
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s^ S5^ » f ‘^teiy c^^

Verslag

Datum

Plaats
13april 2010

Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden

10 00 12 30 uurTijd

Aanwezig

10 2e f^

10 2e |flQ 2^

10 2e | 10 2e

10 2e

O

VERSLAG

1 Opening en mededelingen
io 2e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in het bijzondei^ io 2e

iQ 2e ^ie de opvolger van 1 o 2e is Vervolgens stelt|Q 2^ich voor

2 Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld

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

4 Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt doorgelopen en geactualiseerd zie geactualiseerde actiepuntenlijst

o
5 Stand van zaken VOC schepen
5 1 Rooswijk

cjEB^eldt dat er een overleg heeft plaatsgevonden tussen MinFin MinOCW en de RCE De

essentie van het gesprek is dat getracht zal worden het bergingscontract van

‘terug te kopen’ Dit is de enige manier om de impasse waarin het proces zich bevindt te

doorbreken 10K^eeft aan dat het vervolgens de bedoeling is beperkt archeologisch onderzoek

te verrichten Het benodigde budget dient nog gevonden te worden

10 2e c s

5 2 Voetboog
Deio 22geeft aan dat hij nog geen bericht terzake van HMA Brasilia heeft ontvangen HMA

Boedapest heeft laten weten dat er geen verdere ontwikkelingen zijn i[0K2 Vraagt zich nog
steeds af of de Voetboog daadwerkelijk is gelocaliseerd en houdt de vinger aan de pols

ACTIEtloKgfete

5 3 De Liefde
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‘tjiMfeeeft aan het mogelijke bergingscontract voor De Liefde nog niet te hebben opgezocht De

vraag is of er 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 perioddCl^^al in eerste instantie nagaan of er daadwerkelijk nog
een contract is en dan zal worden bezien welke weg zal worden ingeslagen

ACTIBj ®^

5 4 Witte Leeuw

DeClQKsjieeft een email ontvangen van de beer Helena National Trust met de

vraag een brief op te stellen i v m de bouwactiviteiten in de haven io 2e zal een concept
antwoord maken en de email van de heer io 2e tondsturen

ACTIE io 2e

6 Stagevoorstel

Dei|io {2e^eeft een stagevoorstel geschreven en rondgestuurd Het voorstel is tijdens vorige
vergaderingen aan de orde gekomen nog in gesprek met DDI en ICE over het

invullen van de stageplaats

O

ACTIE io 2e

7 Evaluatie

D^jo 2 |ieeft een korte opzet rondgestuurd die in de vorige vergadering aan de orde is^
fiekomeiljoK^eeft de nodige informatie over evaluaties van lOB ontvangeri^pK^n de^oK^^
zullen de informatie bekijken en de opzet uitwerken Dti o 2«aal i s nt io H^en concept
evaluatie opstellen

ACTIE io 2e

8 Bergingscontract Scilly Islands

i|Q 2^heeft een wachtbrief gestuurd naar de heer ° 2e en een opzet gemaakt voor de

definitieve brief Deze brief ligt bij de vertaalafdeling van BZ Door een vergissing van iQ 2e

is de brief nog niet uit E e a zal z s m worden afgehandeld

ACTIE io 2e

9 ANCODS

D^jo 2^eldt dat hij van HMA Canberra heeft vernomen dat de Australische autoriteiten

begrip hebben voor de politieke situatie in Nederland waardoor de overdracht van de

ANCODS collectie mogelijk in oktober 2010 niet zal geschieden door een bewindspersoon
maar mogelijk door OCW DGCM

10 W v t t k

Tijdens de onder 5 1 genoemde vergadering is de overdracht van het beheer van VOC

schepen van de RVOB MinFin voorheen Domeinen naar OCW aan de orde gekomen Een

besluit hierover zal pas na de formatie van een nieuw kabinet worden genomen

cjQ 2faerkt op dat dit zijn laatste wrakkencommissievergadering is Hij zal binnkort naar

Pretoria vertrekken en vervolgens naar Geneve Dei|o {2^al contact met DJZ opnemen i v m

zijn opvolging
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ACTIE iio 2ei

11 Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt

12 Datum volgende vergadering
Datum

Lokatie bz

Tijdstip 10 15 12 15 uur

15 juni 2010 veijaarda^^ffi^

13 Eventuele agendapunten volgende vergadering
Vooralsnog geen agendapunten anders dan hierboven

14 Sluiting
Pejo 2^ankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering

O
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Concept Verslag

1juni 2010

Ministerie van Buitenlandse Zaken

10 15 12 15 uur

Datum

Plaats

Tijd

Aanwezie
10 2e |0 2^y

10 2e IflQKl^

10 2e

O Afwezig
l 10 2e | 10 2e

rni 2e

VERSLAG

1 Opening en mededelineen

De io 2e pent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in het bijzonder i o 2e

io 2e [versterkt I io 2e ^al in de toekomst de vertegenwoordiger
van DJZ zijn maar is deze vergadering verhinderd vanwege een dienstreisf^Sfi wegens
drukke werkzaamheden i v m de archeologiewetgeving verhinderd

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteldjl^^al enkele zaken bij de VOC schepen aan de orde stellen

3 Vaststellen verslag van de vorige vergadering

O

Het verslag wordt na enkele opmerkingen vastgesteld De opmerkingen betroffen een

zinsnede over een fiche en enkele tikfouten

4 Actienuntenliist

De actiepuntenlijst wordt doorgelopen en geactualiseerd zie geactualiseerde actiepuntenlijst

5 Stand van zaken VOC schepen

5 1 Rooswijk
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C’gKgjiverhaalt dat er een overleg heeft plaatsgevonden tussen MinFin MinOCW en de RCE De

essentie van dit gesprek was dat getracht zal worden het bergingscontract van | io 2e ^c s

‘terug te kopen\ Dit is de enige manier om de impasse waarin het proces zich bevindt te

doorbrekeiilM^eeft aan dat zij reeds informeel contact heeft gehad met 1 o 2e en heeft

aangegeven hoe de vlag er in Nederland voorhangt Het benodigde budget voor de eventuele

‘terugkoop’ dient nog gevonden te worden In juni wordt er een nieuw overleg gepland

1 BH^erkt op dat lOKge mogelijk op korte termijn in Nederland zal zijn i v m een

expositie in ZeelandO^i |eeft aan dat de expositie zal worden uitgesteld io 2e jtelt dat het

eleganter is naar het VK af te reizen als wij io 2e een verzoek gaan doen om het

contract aan Nederland over te dragen

ACTIB^®^

5 2 Voetboog

Ddio 2^eeft aan dat er een soort radiostilte is ontstaan io 2e zal een rappel naar HMA

Brasilia sturen

O

ACTIE 00 2e

5 3 De Liefde

i^^xcuseert zich voor het feit het mogelijke bergingscontract voor De Liefde nog niet te

hebben opgezocht De vraag is of er 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 periodeti^|aal in eerste instantie nagaan
of er daadwerkelijk nog een contract is en dan zal worden bezien welke weg zal worden

ingeslagen

ACTIBfi»

5 4 Witte Leeuw

De email van de heer| io 2e ^ordt kort besproken en dd|^ ^al de defmitieve brief

opstellen De situatie op St Helena geeft ook de problematiek van de Wrakkencommissie

weer de commissie heeft relatief weinig instrumenten actie te ondememen geen budget e d

en is afhankelijk van de informatie van derden E e a zal in de evaluatie worden opgenomen

ACTIE

Opmerking

Wg^raagt zich afof er nog actie nodig is m b t de Amstelveen die voor de kust van Oman

ligt De o 2 geeft aan dat z i de vraag in voldoende mate is beantwoord

6 Stagevoorstel
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Het stagevoorstel dat ddto 2^eeft rondgestuurd wordt vanwege het schrijven van de evaluatie

even in de wachtkamer gezet Dejo 2^eeft aan in de zomermaanden verder te werken aan het

stagevoorstel

ACTIEi10 2e

7 Evaluatie

heeft een verder uitgewerkte concept evaluatie rondgestuurd Na deze vergadering
zullehite^fW^ 2e aan dit document gaan werken

8 Berginescontract Scillv Islands

De correspondentie ter zake is verzonden [^^hierkt in dit kader nog op dat de RCE is

gevraagd expertise te leveren i v m de vermeende vondst van een Nederlands schip voor de

kust van Dorset waarbij de universiteit van Bourmouth is betrokken Er wordt kort

gediscussieerd over scheepsvondsten en vindplaatsen waarvan de bergers aanhoudend

beweren dat het om VOC schepen gaat terwijl aan de ouderdom van geborgen artefacten kan

worden vastgesteld dat het niet kan gaan om VOC vondsten De vondsten zijn ofte jong of te

oud

9 ANCODS

i|ii[o 2^erkt op dat zij via het CIE heeft vemomen dat de datum van overdracht op 11 november

a s gesteld isCcifoK^eeft dit geverifieerd met HMA Canberra De io 2einerkt op dat hij van

HMA Canberra heeft vemomen dat het niet mogelijk is een uitnodiging voor een Nederlandse

bewindspersoon uit te lokken De festiviteiten omtrent de overdracht zullen door Australis

worden gefinancierd De afgevaardigde vanuit Nederland ofDGCM of een bewindspersoon
draagt zelf zorg voor de reis en verblijfskosten io 2e oegt toe dat bezien zal worden wie

er als vertegenwoordiger gaat E e a is afhankelijk van hoe de kabinetsformatie verloopt

10 W v t t k

Van de w v t t k wordt geen gebruik gemaakt

11 Rondvraag

Van de rondvraag wordt eveneens geen gebruik gemaakt

12 Datum voleende vergadering

Datum

Locatie

Tijdstip

12 oktober 2010

BZ

10 15 12 15 uur

13 Eventuele asendanunten voleende vergadering

Vooralsnog geen agendapunten anders dan hierboven

14 Sluiting
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io 2e [dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering

Bijlage actiepuntenlijst

Bijlage 1 Actiepunten vergadering Commissie Scheepsvondsten 15 juni 2010

Nr datum agenda wie wat

puntwanneer

20 30 06 09 me5 1 Vervallen

22 30 06 09 7 dz opzet kanonnen richtlijn even wegzetten
48 13 04 10 5 2 dSae ontwikkelingen m b t de Voetboog bijhouden aandachtspunt

nagaan of er nog een lopend bergingscontract is voor de Liefde en

orden ingeslagen blijft staan

5 3 i^me

welke weg

49 13 04 10

dan bezien

13 04 1050 5 3 Vervallen

O me51 13 04 10 5 3 1 Vervallen

I een concept antwoord maken op email van de beer iO 2e |[St
bouwactiviteiten in de haven de email van de heerl l0 2e f

52 13 04 10

Helena National Trust i \

rondsturen

5 4 10 2e

53 13 04 10 6 opzet stageplaats uitwerken rondsturen staan

13 04 1054 7 opstellen evaluatie Meenemen OCW budget beheer

instellingsbesl Staanzsm

55 13 04 10 8 Afgerond

56 13 04 10 10

Bijlage 2 Besluitenlijst Commissie Scheepsvondsten
datumNr agenda wat

punt

1 14 08 07 5 In spoedeisende gevallen afwijken van de nog vast te stellen

nadat er na onderling overleg is besloten wat tebeslisboom

doen zie actiepunt 4

2 30 06 09

indien

11 In principe vergadert de wrakkencommissie vijfmaal per jaar en

noodzakelijk vaker

Het onderwerp ‘mogelijke agendapunten volgende vergaderingen’
agendapunt opnemen

“inkomende en uitgaande post” als structureel agendapunt opnemen

3 15 11 07

structureel als

2

21 01 084 11

5 30 06 09 12 Vervanger sturen indien men verhinderd is

6 30 06 09 12 Vermelden nieuwe naam rijksdienst met voorheen

Bijlage 3 Vergaderschema 2009 2010

Datum Waar nummer Tijd

11 08 09 BZ 01d77 10 30 12 30

15 10 09 BZ 00c 15 10 15 13 00

15 12 09 BZ 01d79 10 15 13 00
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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

O

o
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