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S. de Bruijn / (058) 292 59 24 of s.de.bruijn@fryslan.frl
Uw brief van 14 november 2017

:

: Archeologisch onderzoek in kader bouwproject kern in Wirdum Hier:
nelding niet afronden onderzoek

Geachte heer Van de Graaf,
Uw brief van 14 november jl. gericht aan het College van Gedeputeerde Staten is als gevolg
van een intern misverstand langer blijven liggen dan gebruikelijk. Daarvoor onze excuses.

ln uw brief vermeldt u onder meer dat u over de opgravingsdocumentatie en een groot deel
van de vondsten van een opgraving die is uitgevoerd aan de Bredyk 32 te Wirdum (OM-nr.
3996958100) beschikt.
Wij zullen nog nader inhoudelijk reageren op uw brief. In aflruachting daarvan verzoek ik u
ons een overzicht van de genoemde documentatie (per soort document een aanduiding van
aard en aantal) alsook een beschrijving - en bij voorkeur foto's - van de vondsten aan ons te
sturen. Voor zover hieraan kopieerkosten of portokosten zijn verbonden komen deze voor
vergoeding in aanmerking. Voorts vernemen wij graag waar u de vondsten bewaart en onder
welke condities dat gebeurt.
lk verzoek u genoemde informatie binnen 4 weken na dagtekening van deze brief aan ons te
sturen. U kunt deze sturen naar: de provincie Fryslàn. Postbus 20120,8900 HM Leeuwarden, ter attentie van mevrouw S. de Bruijn. Indien u de informatie per e-mailwenst te sturen
verzoek ik u deze te mailen naar s.de.bruiin@fryslan.frl.
lk wacht uw bericht af.

van Gedeputeerde Staten,
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