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Inzake : archeologisch onderzoek in kader bouwproject kernfokbedrijÍ in Wirdum
Hier: melding niet afronden onderzoek
Geacht college,
In 2016 heeft Archeodienst BV, waar ik destijds directeur van was, in opdracht van de
coóperatieve veeverbeteringsorganisatie C. R.V. een opgraving (OM-nr. 39969581 00)
uitgevoerd aan de Bredyk 32 in Wirdum (gemeente Leeuwarden). Zoals u vermoedelijk weet
gaat het hier om een groot onderzoek van een terp uit de lJzertijd/Romeinse tijd, dat van
bovenregionaal belang is.

Hoewel uit de documenten die op basis van een door mij ingediend WOB-verzoek openbaar
gemaakt zijn, blijkt dat vrijwel het gehele archeologische onderzoek door de gemeente
Leeuwarden betaald wordt, weigerde C.R.V. na het afronden van het veldwerk haar
financiële verplichtingen jegens Archeodienst na te komen.
Na het faillissement van Archeodienst in oktober 2Q16 heb ik met mijn bedrijf WSG Holding
BV de vordering op C.R.V. van de curator van Archeodienst gekocht. Op het verzoek van '
WSG Holding om de vordering te betalen heeft C.R.V. afwijzend gereageerd.

lk heb vervolgens de gemeente Leeuwarden een brief met een aantal vragen gestuurd om
deze zaak aan de orde te stellen. Ondanks het feit dat alle wettelijke termijnen verstreken
zijn en ik de gemeente in gebreke gesteld heb, is er na drie maanden nog steeds geen
antwoord van de gemeente gekomen.
lk wil u er hierbij van op de hoogte stellen dat ik over de opgravingsdocumentatie en een
groot deel van de vondsten beschik en dat ik van mijn retentierecht gebruik zal maken totdat
alle kosten betaald zijn. Dit betekent dus dat het project niet gedeponeerd zal worden en dat
de provincie Fryslán als depothouder dus eveneens slachtoffer van deze situatie dreigt te
worden.
lk verneem graag van u of de provincie actie in dezen gaat ondernemen en zo ja welke actie;
en zo nee waarom niet.
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