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Geachte heer Jonker,
Ik wil hierbij nog even ons gesprek van 4 september, waarbij ook de heer Henk Besselse aanwezig was, bevestigen.
Het ging over mijn WOB‐verzoek en de schriftelijke vragen die ik aan het college van B & W gesteld heb over de
opgraving aan de Bredyk 32 in Wirdum.
U vroeg wat voor mij de belangrijke punten waren in dit dossier. Ik heb gezegd dat dit enerzijds natuurlijk het niet
betalen van het uitgevoerde archeologische onderzoek door CRV betreft, maar anderzijds ook zaken die de
gemeente betreffen nl.
 het niet handhaven op de naleving van de voorschriften die aan de omgevingsvergunning zijn gesteld,
ondanks het feit dat ik hierom gevraagd heb en op de noodzaak heb gewezen
 de indruk die ontstaan is van belangenverstrengeling bij de gemeente waardoor er dubieuze beslissingen
genomen zijn ten gunste van de ontwikkelaar en ten nadele van de archeologie en het opgravingsbedrijf
 het niets doen met een melding van asbestvervuiling
 het feit dat een gemeente subsidie geeft aan een bedrijf dat zich vervolgens niet aan de wetten en regels
houdt
Ik heb gezegd dat mijn doel in dezen niet alleen het betalen van de openstaande factuur, die ik van de curator
gecedeerd gekregen heb, is, maar ook het stimuleren van handhaving bij gemeenten in het algemeen bij zulke
gevallen.
Ik heb verteld dat de provincie betrokken is in verband met hun eigendom van de vondsten zodra het project
afgerond is. Ik heb ook uitgelegd dat de provincie weliswaar vindt dat zij altijd eigenaar van de vondsten is, ook als
het project niet betaald is, maar dat ik daar anders over denk en dat een uitspraak van een rechter hieromtrent
duidelijkheid zou moeten scheppen.
U gaf aan dat u gaat proberen in gesprek te komen met CRV en de provincie om te kijken op welke manier het
probleem opgelost kan worden. Ik heb daarop gezegd dat ik er geen enkel vertrouwen in heb dat gesprekken met
CRV tot een oplossing zullen leiden. Alleen als de gemeente met de vuist op tafel slaat zal ze misschien iets kunnen
bereiken.
Ik heb aangegeven dat ik het prima vind als de gemeente een poging doet om de zaak op deze manier op te lossen,
ook al heb ik daar geen enkele hoop op, maar dat dat geen verandering brengt in de procedure of de termijnen van
mijn brief aan de gemeente.

Met vriendelijke groeten
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