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Nijmegen, 26 januari 2018
Inzake : bouwproject kernfokbedrijf aan de Brédyk 32 in Wirdum

Geachte gemeenteraad,
lk wil uw aandacht vragen voor een ernstig geval van belangenverstrengeling waar B & W
van Leeuwarden zich schuldig aan gemaakt lijkt te hebben.
In het kader van de bouw van het kernfokbedrijf van CRV in Wirdum zijn ten gunste van
geldelijk gewin van CRV beslissingen genomen door B & W die in strijd zijn met de wet en
met de regels van behoorlijk bestuur. Het gaat om tenminste vier hoofdpunten:

1.

2.

3.
4.

De gemeente heeft het grootste deel van een belangrijke archeologische vindplaats
bewust laten weggraven.
Het wel onderzochte deel van de vindplaats wordt niet uitgewerkt omdat CRV weigert
het onderzoek te betalen. De gemeente onderneemt geen actie om CRV te dwingen
het onderzoek af te laten ronden, ondanks het feit dat de gemeente vrijwel het gehele
onderzoek gesubsidieerd heeft. De uitgevoerde opgraving is daardoor waardeloos
geworden.
De gemeente onderneemt geen actie tegen een door CRV weggemoffelde
asbestvervuiling.
De gemeente lijkt deze zaken in de doofpot te willen stoppen door bewust bij WOBbesluiten documenten achter te houden en door schriftelijk gestelde vragen niet te
beantwoorden.

ln de bijgaande brief van 15 augustus 2017 die ik aan B & W stuurde, is een uitgebreid
relaas over de zaak opgenomen en worden 66 kritische vragen gesteld die nooit beantwoord
zijn. Ook de vragen in de bijgaande brief van 9 oktober 2017 zijn nooit beantwoord.
Het bijgaande persbericht over deze kwestie is vandaag onder de nationale pers verspreid.
ln het persbericht wordt melding gemaakt van de website die ik opgericht heb. Op
"www.erfgoedissues.nl" wordt onder andere een zwartboek over misstanden in de
erfgoedbranche gepubliceerd. De casus Wirdum is het eerst project dat hierin gepubliceerd
wordt.
Hoogachtend,

Willem-Simon van de Graaf

)

