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H*llo,

Hïetbi ttulrr ik je cp jullia verucek de brief var: dl:r. Van de Snaaf dd 15 augu:tus ?*17 {pdf-bestand}.
W* hcrer graag wat jullie verdere s?app*r: rullen :ijn, dus op welke manier j*lli* Van de Graaf gaan bs**deren qver
de rral:dsten var: ds opgravir":g a*n de Bredyk 3ê {!Virdu::'ri die híj claímt rcg ir: rijn be:it t€ hsbbsn. Zuílen cjat direct
juridische stappën zijn of wcrdt bijvoarbeeld eerft een gasprek aangegaan?
Oat laatste zou aalsluiten bij wat wij als g*neente intussefi i* gar:g proberen te zettenr eer: h*rnieuwde
ge:preksro*de" Wij proberen hierrl:ee het op dit moment vastzittande proc*s wat betreft d* uilwerking vai': l'rrt
arrheologisch onderzcek wêer op gang iê k:'ijger:"
We h:bbe* recerlt, naar aanl*iding van zijn bovengenoemde briefuenoek, aan dhr. Van de 6raaf gevratgd w*arom
hij de vondstÈil niët wïi vrijgeven, en sok waar hi,l denkt/vinda dat het probleen ligt. Wij hebben de heer Van de
Graaf toege regd -r*rder enige garantie - om bij de verschlllende partijen rf te tasten of er rncgelijkheden xijn om
ieders b*langen zcgeaegd 'veilig ?e :tgllen'. *a:dat Van de Graaf aangeeft de vsnd::en met narn* achter te houd?n
zsdat er slel{ler} b*ta*ld zal word*n, vragen w€ r:u dan n*k aan de apdraehlgevel vEn h*ï archeaÍagiseh anderzoe k,
CRV, af zlj daarover nogmaals ÍnÊt sn: in ge:prek willen gaan. Zo rlill*n xle helder krijgen waar vooÍ hen nu ncg het
probleem ligt waardoor aij niet het overeengeklmen resterend faetlu:b*drag kunnen/willen betalen en oÍ daar eer:
oplossing voor gevonde n kan word*n.

:irller zijn die dE provincie gaàt neíner cm de
'bovêr
tafel'
te
krijg*n,
esdat
het
archeolcgiseh
vandsten
sndanoe k op karta termijn op €sn goede manier
uitgewerkt:n afgerond kan wcrden.
Zsals hienbsv*n al aangegÊven zi.jn wij benieuwd wat de stapp*n
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