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Snderwerp:

Sesie Francien,
Bedankt voor de terugkoppeling. We zullen het maar ei*iachten en de kranien in de gaten ha**en
Met vriendelijke groet,

F

Saartje de Bruijn
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Van: Bolhuis, Fre ncien
Verzonden: maandag 26 septemLer 2016 13:46
Aan ; Bru ijn, Saartje de <s.de. bru ij n@fryslan.frl>
Onderwerp; FW: spoed: klacht over het verzuimen van de handhavingstaak van de gemeente
archeologie
Dag Saartje,

lk heb vandaag even gebeld en op zijn verzoek ons gesprek even bevesligd.
Zie hieronder.
Hij is niet meer b*gonnên over veilen e.d..
Hij gaat nu waarschijnlÍjk weer de pi:bliciteit zoeken

Groet Francien
Met vriendelijke groe|
mei freonlike gro*tnis,

Francien Bolhuis

kahinetszÊk€n

Advi$êur
Kabinet van de Cor*missaris van de
458 292 51 71
Afwezig: woe.mid. & vrij.mid.
f.a.bolhuig@frvslan.f*

Kon:no

pror insie f-rrslin

prol rncrÊ lryslen

(}

Tweebaksmarkl 52 (besikersadres)
Postbus 20129. 8900 HM Leeuwarden
www.Írvslan.nl

Le

euwarden mb!

:;4,. :r: I a::

?an: Sclhuis, ïrancíen Nan'lens meldingibt
XÍerzcs:den: maandag 26 septemb*r 2016 13:44

Aanl '\,Yillem-Simon v*n de Craaf
*nderralerp: R.Ë: sp**d: klacht over het v*szuimen van de handl:avingsïaak v** de gemeente Leeulrarden mbt
archecl*gie

)ag meneer V*n de Gaaf,
13Vr1

hebSen nel lelefcnisch ccrtact gehad en ik za:"r dat n*g even *evestigen.

Wt1

hebben ambtelijk esntacl gehad met de g€meente Lee.:ward*:: over hun star:dpunl in dez* kwesti*.

Ds gem*ente Lseuwarden geeft aan, dat zij de kwestie als een prir.,aatrechtelijk* kweslie besci:ouwen aussên uw
bedrr.lf

er CRV *V.

De gen'i*ente Le*uwarden zi*l daarom geen reden em e*n hand*avingsiraject op te st*rien.
In ons v*rige telefoongesprek had ik u al aangegevsn, dat wij als provin*i* niet *ver bev*egdh*cien b*schikk*n om
i*is af te dwing*n op d!: têrrëin.
f

k hoop, dat uw incass*procedure snel tot e*n resuliaat n:ag leide

n.

Met vrier:cielijke groet,
mei freor:like gr*etnis,
Francien Eolhuis
Adv!seur k*binetsz*1en
Kabinet van de Com*issaris van de {oning
053 292 51 71
Atvezig. wce.mid & vrij mic
f, a.bolhuiss-f rvs!ai.fil
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V: n : Wil lem-Simln var: de Gr*af [ma ilto :wsva ndecaaf(óa rcheodieuLn l]
V*rzondenr vrijdag 09 september 2A16 tL:42
Aan: meldingibt
O:derwerp:'spaed: klacht ov*r het verzuimen van de handhaving:taak van de gemeelle Leeuwarde* mbt
archeologie

Geachte dames en her*n.
Wli hebben als archeolcgisch crderzoeksbureau een grote archeologische opgraving uitgevoerd aan de Bredyk in
Wi:'dum {gemeente Leeuwarde:r). Onze opdrachtgever is CRV BV. ïijdens het veldwerk waren er al veel probl*men
ov€t de ko$ten en de beialing van het onderzoek. Nu het veldwerk afgerond is en de bouw begannen is, weigeÍ CRV
onze fact;ren te betalen. Wij hebben dit aangegeven bij de gemeer:te Leeuwarden en haar gevraagd om handhavend
op te treden teger CRV. Als CRV namelijk niet betaalt, zal het onderzoek niet afgerond worden en zal níet voldaan
zijn aan de vergunningsvoorwaarden en bovendien moet de gehele archeologische vindplaats dan als verloren
beschouwd worden. Aa*gezien de provincie bi.l betaling van 1et onderzoek de eig*naar is van de vondslen, heeft zij
ook conc:'eet een rol in deze kwestie. Uiteraard starten wij e*n incassoproeedure maar de ervaring met CRV le*rt dat
dit geen elfect zal sorteren, in i*der geval niet sp een redeljke termijn. Aangezien het om grote geldbedragen gaat,
staal het voortbeslaan van ons bedrijf hierdoor op het spel.
Wij vezoeken u om op zeer korte termijn om de tafel te gaan met de gemeente Leeuwarden om haar erioe te
bewegen te handlaven in deze kwestie. De enige andere weg die o:rs 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
zcfgen. Vandaar dat wij nu esrst een beroep op u doen.
U kunt mij graag bellen voor een toelichting,

