Van:

rgcrv4all.cam>

Verzonden:
Aan:

',,ro*nsdag 5 april 2017 2102

{****--t*'

CC:

Onderwerp:

Best:

RE:

nieuw kostenplaat3e

',

Misschien had je het al via

gehrcrd, wlj willen akksord gaàn met srderst*ande, e*hter ond*r een

voc:waarde:
We moeten et eerst

:it

zijn met de clrator, want
wilde documentatíe niet afgev*n.
v:n de curator op *n5, al afgestemd*, voorstel. Ook hier zull:n we w3er even

Helaac hebb*n we nsg geen re actie

geduld moeler hebb=n,
Zodra ik meeÍ weet hoar je van mijl
Met vriendeli.jke graet

/

Kind regards,

Ho*fd €mbryo Prodwíie & St;eïlocoties I He GïP Enzbryo prodactle
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Van:
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;@leeuwarden.nll

Verzonden; donderdag 15 maart 2Ot7 t6:3t

Aan:
CC:

Onderwerp: FW: nieuw kostenplaatje
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Urgentie: Hoog

lk ben tegen een nog grotere inhoud*líjke aderlating, dus wil een beroep doen op de overeenkornstlafspraak die
tussen Bemeente en CflV Semaakt is: de kosten van het arflheologisctr ondgr:o.gb die boven de 150.000 uitkomen
kunnen 50-50 worden gedeeld, Oat zou dan nu betekenenldat rvijelk nog € 5008,-bijdragen. it hoop en verwacht
eigenlijk dat dat ook bijjullie geen onnverkornelijke raak kan zijn. Hierrn*e kan het archeologisch *nderzaek dan
eindelijk op een nog acceptabel niveau worden vervolgd en afgerond.

tË?nat' híerbij nog de mail

Van:

van

{mailto;

met de destijcls gemaakte afspraak in deze mail:
@dezuídlanden,tli

Verzonden: dinsdag 19 juli 2015 13:38

Aar

--

CC:,

r@crv4all.qom

Onderwerpr FW: Archeologie Wirdum

Dag

r,

Conform de toezegging van 3-6-2016 kan 50% van de meerkosten boven de € 150.000 in rekening worden gebracht
bij de gemeente tot een max van € 14.320,werkt niet meer bij de gemeente dus stuur de factuur eerst maar naar leeuwarden ter attentie van mij.
Graag als bijlage een overzicht toevoegen van de totaal door Arclreodienst inmiddels gefactureerde kosten.
Groeten

Van:

lmallto

@archeqvirie".OJ]

Verzonden: donderdag 16 maart 2017 15:50

Aan:

ïgrv4all.com

;

(g.:'*',ïir,"=*Ë,

Onderwerp: nieuw kostenplaatje
Beste

I

en

lk heb met een aantal mensen gesproken,

eeg ik {nog} niet te pakken. t

sewoon
minder
. vastBesteld voor het bot; enkel de botten",,0"*l;l"X"Ji;';:,ffi'J;::J,lffl.,oj;i,ïlo',o*nliJl"n
uit belangrijke contexten. Het hout kon nog wat naÊr beneden. lk
vrees dat we geologie maar bij mij moeten onderbrengen en dat de post sporen/structuren gelijk blijft, maar ik er
dan maar meer voor moet leveren ( zij het ten aanzien van de geologie dan wel wat pragmatisch.,.). Botanie is dus
nog even afwachten. In de begroting heb ik de post dus nog niet verwijderd, maar wel naar beneden bijgesteld.

"onJ,,n,**; ,;;;;;;;;1,,

fk kom dus niet aan de €43.25A,-, maar 10k
hoger... @

Hopelijk kunnen jullie nog iets betekenen.,. Wellicht dat de gemeente dit bedrag voor haar rekening kan nemen? tk
roep maar iets. Of dat jullie deze kosten delen zoals jullíe in het overleg al aangaven en dat jij,
dat nog
even intern kortsluit?
Nou ik hoop dat we toch tot een oplossing kunnen komen. lk laat jullie nog weten als ik nog iets
Hartelijke gÍoet,

Archeovisie
Streekweg 28
9956PS Oen
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