Boskma, Flilda
Van:

Kuive*hoven, Renate

Verzo-den:

maandag 12 september 2016 L0:16
(empe1 Henk
Beswerda, Rcbert; Langen, Gilles de; Bruijn, Saa:tje d*
FW: spoed: klacht cver hel vezuimen var de h:ndhevingstaak van de gemeent*
Leeuwarden mbt arsheolc{:lie

Áan:

rr.

Onderwerp:

Hallo H*nk,

Onderslaand* mail:iuurde ik naar Robe* Beswerda, maar mogelijk had ik deze naar jcu moeten sturen omdat h*1
l3ï raakt. Of moet ii< dan een andsre coli:ga h*bben? Gilles de Lange weet van deze kwestie af en neeml rontacl op
met de gemeente en ons inïormeei"t ons daarne.
Groeten Renate

Yan: Kuivenhcven, Renate
Verzonden: maandag 12 september 2016 09:51
Áan: Lalgen, Cilles de; Beswerda, Robe:-t
CË: Bolluis, Francien; Vries, Catrien de
S::derwerp: IW: spoedl klacht cver het verzuirnen van de handhavingstaak van de gemeenle Leeuwarden mbt
archeolagie

Goedemorgen Gilies *n Rcbert,
Z:e onderstaande mail die b:j Francien Bslshuis binneikwam. @Gilles, ken jij dit verhaat?
Graag jullie reactieladvies.

Groeten Renate

Van: B*lhuis, lranciea NaËcns meldingibt
1/erzondenl maandag 12 s*ptember 2016 0g:?5
Àan: Kuivenhoven, Renate
Snderwerp: FW: spoed: klacht over het vezuimen v*n de i:andhavingstaak van de gemeente Leeuwarde* mbt
archeolagie
Dag Re*ate,
Hierbij een verzoek van de directeur van Archeadiensl.
Het is e*n verzoek cm te bemiddelen, want de r*kening wordt niet betaald..
Neem jij de mailbehandeling van mi.j over?

lk heb r.:eneer al eve:r een cntvangstbevestiging gemaild en aangegeven, dat hij van mij oÍ van een collega op korie
t*rmijn een reactie krijgt
Groetnis Francien
Met vrier:def ijke groet,
mei freonlike groetnis,
F:'ancie* Bolhais
Adviseur kablnetszaken
Kabinet val de Ccnrmissaris van de Koning
458 292 5, 7 1
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****r'aa:*r6*: spa*d: kla:ht *ver h*i v*rruin':en v*n d* hald**vi:igsl**k v*n d* g*ncente

Lee:".rwardsn mbt

arch*o)r:gi*
Geaehl* eiam*s en hsren,
Wrj h*b**r als a:"ch*slag!*c1.: ord*rzs*ksbur*ax *en gr*t* erch*cl*gise-* cpgr*ving uitg*v**rd aan d* Gr*dyk rn
Wlrdum {g*me*nl* l-*e:":*:*rd*R). Onz* cpdrechtg*ver i* *RV B1l. Tijd*n* h*l veldw*rk war** ef el ve*l probl***n
cver d* k*sten cn de b*laling van hel snd*rzc*k. l*L: het v*!*rê,'ark *lg*:on* is en ds bo*w b*gonn*n is, weig*r-t *RV
ar':a* i**l:.::*n te be:*lcn. Wij hebb*n dil ae ngeg*v*n bij d* g*me**l* L*e:":rerardcn cn h*sr g*vr*agd om h*ndhevend
cp te tr*el*r t*gen CRV. Als e RV nam*lijk ni*t b*taalt, za! heÍ cndsaaek ni*t *fgerand worrj*n en za! ni*t vold*cn
zij* ean d* verguni:ingsvcorwearden sn bcvendi*n mo*i de geh*le a:"eh**lcgi:che vindplaat* dan els ve:lrrsn
be*chauv;d wordsn. A*ngezi*n de prcvin*ie bij b*t*ling van h*l *r:cj*rz**k de eig*n*ar is van de vondst*r, heefi zij
cck eonel*et een rol in dees kweslie. Uileraard sïarler: w;j eer in**ssoprc***ure maar de eruaring met CRV leer: dal
dil g*e* eff*ct za] s*:t*ren, in icder g*vai ni*l sp €en re*eli.lk* l*rmijn. Á*ng*zi*n h*t cn": glot* g*ldbedr*gen ga*t,
stact hel v*rrtbestaan vêil 6ns bedrijt hierdcar ap het sp*i.
Wij v*z"zceken u om op:eer kort* t*r:-nijn om de talel t* g*an mel d* gex*enl* t*euw*rden om haar srtc* t*
b*w*gan l* ha:':cihav*n i:: deze krvest!*. D* er:ige ander* w*g die ans ov*rblijfi *Ë e€fi en *nde:'i* d* pers te
breng*n. Het he*ft *n:e vlork*ur om dit ni*t t* d*sn, ::rnd*t er dan e*n 'r*erp*t *p*n gaat dis vo*r ve*f s*had* zal
zcrgs-, Vanda*r dai wij nil *erst e*n berrep cp u d**n.
L]

ku*t nij graag b*ll*n voor een tc*iichting.

mel vrien**lijke graet*n,
l*/illem-Sim*n
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