Willem-Simon van de Graaf
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bolhuis, Francien [f.a.bolhuis@fryslan.frl] namens meldingibt [meldingibt@fryslan.frl]
maandag 12 september 2016 9:23
Willem-Simon van de Graaf
RE: spoed: klacht over het verzuimen van de handhavingstaak van de gemeente
Leeuwarden mbt archeologie

Dag meneer De Graaf,
Wat vervelend, dat u uw facturen niet betaald krijgt.
En zorgwekkend, dat het voortbestaan van uw bedrijf op het spel komt te staan hierdoor.
Ik zal uw verzoek voorleggen en u hoort zo spoedig mogelijk van mij of van een collega van de vakafdeling..
Met vriendelijke groet,
mei freonlike groetnis,
Francien Bolhuis
Adviseur kabinetszaken
Kabinet van de Commissaris van de Koning
058 292 51 71
Afwezig: woe.mid. & vrij.mid.
f.a.bolhuis@fryslan.frl

Tweebaksmarkt 52 (besikersadres)
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
www.fryslan.nl
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Van: Willem-Simon van de Graaf [mailto:wsvandegraaf@archeodienst.nl]
Verzonden: vrijdag 09 september 2016 11:42
Aan: meldingibt
Onderwerp: spoed: klacht over het verzuimen van de handhavingstaak van de gemeente Leeuwarden mbt
archeologie
Geachte dames en heren,
Wij hebben als archeologisch onderzoeksbureau een grote archeologische opgraving uitgevoerd aan de Bredyk in
Wirdum (gemeente Leeuwarden). Onze opdrachtgever is CRV BV. Tijdens het veldwerk waren er al veel problemen
over de kosten en de betaling van het onderzoek. Nu het veldwerk afgerond is en de bouw begonnen is, weigert CRV
onze facturen te betalen. Wij hebben dit aangegeven bij de gemeente Leeuwarden en haar gevraagd om handhavend
op te treden tegen CRV. Als CRV namelijk niet betaalt, zal het onderzoek niet afgerond worden en zal niet voldaan
zijn aan de vergunningsvoorwaarden en bovendien moet de gehele archeologische vindplaats dan als verloren
beschouwd worden. Aangezien de provincie bij betaling van het onderzoek de eigenaar is van de vondsten, heeft zij
ook concreet een rol in deze kwestie. Uiteraard starten wij een incassoprocedure maar de ervaring met CRV leert dat
dit geen effect zal sorteren, in ieder geval niet op een redelijke termijn. Aangezien het om grote geldbedragen gaat,
staat het voortbestaan van ons bedrijf hierdoor op het spel.
Wij verzoeken u om op zeer korte termijn om de tafel te gaan met de gemeente Leeuwarden om haar ertoe te
bewegen te handhaven in deze kwestie. De enige andere weg die ons overblijft om een en ander in de pers te
brengen. Het heeft onze voorkeur om dit niet te doen, omdat er dan een beerput open gaat die voor veel schade zal
zorgen. Vandaar dat wij nu eerst een beroep op u doen.
U kunt mij graag bellen voor een toelichting.

met vriendelijke groeten,
Willem-Simon van de Graaf
Directeur
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Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 8a
6905 DB Zevenaar

Postadres:
Postbus 297
6900 AG Zevenaar

tel. 0316-581130
mob. 06-17000856
wsvandegraaf@archeodienst.nl

<< Disclaimer >>
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Fryslân
Oan dit berjocht kinne gjin rjochten ûntliend wurde.
Provinsje Fryslân
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