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Van:

Verzcnden:

@dezuidlanden.nl>

woensdag L7 mei ?117 9:03

Aan;

trar*,.*U*L-

"fo,-*f:*€

CC:

Ondervrerp:

Rf: Uw kenmerk 779848; bezwaarschrift
RI: nieuw kost€nplaatje; Re: Archeclogie Wirdurn; FW: Archeologie Wirdum; RE:
Update archeologie Bredyk 32; Br*dyk Archeodien:ï Archeodienst / CRV; FW: Stand
van zaken Opgraving Bredyk 32; Archeologie; FW: SPOED RE: Programma van Eisen,
kcstenraming, offer:e m.b.t. het archeolagisch onderzoek Eredyk 3? Wirdum; FW:
SPOED RE: Programma van Eisen, kostenraming, oÍferte m.b,t. het archeologisch
ondezoek Bredyk 32 Wirdum; SPOED RE: Program.na van Eisen, kcstenraming,
offerte m.b.t. het archeologisch onierzoek Bredyk 32 Wirdum; FW: Programma val
Eisan, kostenraming, offerte m.b.t. het archeologlsch ondezoek Bradyk 32 Wirdum;
F!ï: CRV; Stand van zaken CRV 1m*i 2016; Stand van zaken CRV 1 mei 20L6; FW:
CONCEPT planning CRV b.v. te Wirdum; RE: SPOED R[: Programma van Êisen,
kostenraming, offerte m.b.t. het archeologisch ondenoek Bredyk 32 Wirdum; Re:
Archeologie; Stand van zaken Opgraving Bredyk 32

Bijlagen:

Dag

r,

lk heb indertijd een gesprek gearrangeerd tussen
en CRV.
was daar cok bij aanwezig.
Dit 3ing niet over de inhoud van het geschil, rnaar oyer de kosten var het onderzcek en dan met name de
m*erwerkkosten aJs gevolg van vondsten tijdens hel graafi,verk.

CRV heeft een vestigingspremie van de gemeente gehad, die ze aan heeft gewend

on*:ond echter een tekort, waarbij aan mij

is gevraagd {Via

I om

pri.i:afspraak zou kunnen worden gekomen.
De rrlailwisselingen heb ik bijgevoegd, maar die zíen niÊt op de kwestie die

Aan:

9:9t

Ondenrerp: FW: tJw kenmerk: Z l-9848; bezwaarschrift
Goedemorgen M

a,

rankaart,

ái..r*rro"r.rri

Van:

r fmailte
Vryronden: dinsdag 15 mei 2077

v*or het onderzoek. Daar
t. kijken of er tot een

1,.,...

'.

:

f'

De heer Van de GraaÍ is het niet eens met ons Wob-besÍuÍt. Zie de bijlage.

,

ik plan evrrr iets in.
, kun jÍj iet: zlggen over de Fnssage in de brieÍ waarin het gïa: over bemidd*li:rg?

Aivast bedankt.
Met vriendelijke grc*:,
I

jurist

Gebieiszoken, Ecan**ie en Eedr$fsv**ring

Strotegiscie staf & juristen

Aleeuwade!.ll

