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Uw kenmerk: 01480034
Inzake : archeologisch onderzoek in kader bouwproject kernfokbedrijf in Wirdum
Hier: verzoek om beslissing omtrent vernietiging archeologische vindplaats
Geacht college,
U bent op de hoogte van het dossier van het archeologische onderzoek aan de Brédyk 32 in
Wirdum. lk heb u hierover meerdere malen aangeschreven.
Op 14 november 2017 heb ik u een brief gestuurd waarin ik u meldde dat afronding van het
project niet mogelijk was doordat CRV als opdrachtgever niet aan haar financiële
verplichtingen voldoet. lk heb u gevraagd of u actie gaat ondernemen.
Nadat ik u op 11 december aan mijn brief herinnerd heb, stuurde u mij op 21 december een
brief waarin u geen antwoord gaf op mijn vragen maar waarin u wel eiste dat ik de vondsten
en documentatie van het project binnen vier weken aan u zou overdragen. U kondigde een
inhoudelijk antwoord aan. U heeft zich helaas niet aan deze belofte gehouden. De wettelijke
termijnen om op mijn brief te antwoorden zijn inmiddels ruimschoots verlopen. lk stel u
daarom bij deze in gebreke.
Met een persbericht en met de publicatie van het dossier Wirdum op mijn website
www.erfgoedissues.nl heb ik op 26januarijl. publiekelijk gewezen op de vernietiging van een
groot deel van de vindplaats in Wirdum en mogelijk zelfs van de gehele vindplaats door
toedoen van of in ieder geval met toestemming van de gemeente Leeuwarden.
Nu het om een vindplaats gaat waarvan de gemeente als bevoegd gezag zelf heeft
vastgesteld dat hij behoudenswaardig is en ex situ behouden moet worden, lijkt het mij zeer
kwalijk dat er geen enkele afweging heeft plaatsgevonden toen besloten is het grootste deel
van de vindplaats ongedocumenteerd te laten vernietigen. In de WOB-stukken is althans
geen enkele onderbouwde afweging hieromtrent te vinden.
Nu de casus Wirdum publiekelijk als schoolvoorbeeld van straffeloze vernietiging van het
archeologische bodemarchief gepresenteerd is, zal de manier waarop met deze casus
omgegaan wordt, zeer grote consequenties hebben voor de omgang met zulke casussen in
de toekomst en dus ook zeer grote consequenties voor het archeologische bodemarchief.
De provincie Fryslán heeft een controlerende taak ten opzichte van de gemeente
Leeuwarden op dit vlak. lk verzoek u In die hoedanigheid een beslissing te nemen over deze
casus. Neemt u de beslissing om in te grijpen en de gemeente op serieuze wijze aan te
spreken op de vernietiging van het culturele erfgoed, oÍ neemt u de beslissing dat u uw

gemeente vrij
controlerende taak niet op u wilt of kunt nemen, of de beslissing dat het de
staat om onbeargumenteerd haar erfgoed te laten vernietigen?

lk verzoek u deze beslissing met spoed te nemen'
Hoogachtend,

Willem-Simon van de Graaf

