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'B.Horsselenberg@noaberkracht.nl'
FW: Archeologische begeleiding de Commanderie in Ootmarsum

Geachte heer Horsselenberg,
U had niet geantwoord op onderstaande mail, waardoor ik geprobeerd heb u telefonisch te bereiken, wat me vandaag
gelukt is. Hieronder een samenvatting van dit gesprek.
U vertelde in het gesprek dat u het een rare mail vond. U vond het raar dat een ander bedrijf het project nu wilde
afmaken. Ik heb u er op gewezen dat dit logisch is, aangezien Archeodienst immers failliet is gegaan. U had intern
overleg gepleegd en gesproken met de regionaal archeologen van de provincie. Volgens u hebben zij u geadviseerd
om niets meer met het project te doen omdat er niets gevonden zou zijn. U heeft mij dan ook gezegd dat u niet
geïnteresseerd was om nog iets met het project te doen en geen gebruik zult maken van mijn aanbod. Ik heb u er op
gewezen dat de gemeente bevoegd gezag is in deze en dat het geen goed voorbeeld is als de gemeente zich niet
houdt aan de verplichtingen die het zichzelf heeft opgelegd. Uw antwoord was dat de provincie gezegd heeft dat het
zo in orde was.

met vriendelijke groeten,
Willem-Simon van de Graaf

Historalis B.V.
mob: 06‐17000856
Van: Willem-Simon van de Graaf
Verzonden: maandag 8 mei 2017 16:18
Aan: 'B.Horsselenberg@noaberkracht.nl'
Onderwerp: Archeologische begeleiding de Commanderie in Ootmarsum

Geachte heer Horsselenberg,
Vorig jaar heeft Archeodienst een archeologische begeleiding uitgevoerd in plangebied de Commanderie in
Ootmarsum in vervolg op de opgraving die we daar al gedaan hadden.
Mogelijk heeft u meegekregen dat Archeodienst in oktober helaas failliet gegaan is. Het project in Ootmarsum moet
echter nog wel afgerond worden.
Ik kan het onderzoek op basis van de offerte/opdracht voor de gemeente Dinkelland afronden. Ik zal dat dan doen
met mijn nieuwe bedrijf Historalis BV. Dit is geen nieuw opgravingsbedrijf maar het bedrijf dat ik opgericht heb om
dergelijke klussen af te kunnen rekenen.
In het bijgaande bestand heb ik de reeds betaalde factuur en de nog te factureren kosten opgevoerd. Deze kosten
bedragen 3909 EUR excl. BTW. Er waren reeds 5 dagdelen voor een archeoloog en een veldtechnicus afgerekend. In
de tabel met de nog te factureren kosten heb ik deze verrekend. Normaal gesproken moet er een evaluatierapport
geschreven worden. Omdat de omvang van de uitwerking meevalt kunnen de kosten voor dit rapport (800 EUR)
beter uitgespaard worden door meteen het eindrapport te schrijven. Er zijn niet heel veel vondsten gedaan. Om u
tegemoet te komen heb ik die niet conform de inschrijfstaat verrekend, maar alle alsof het om één
materiaalcategorie ging, waarbij ik de kosten voor het rapport ook maar voor de helft gerekend heb.
Voordat ik met de klus begin zou ik graag een bevestiging willen hebben dat het werk ook betaald wordt.
Ik hoor graag van u.

met vriendelijke groeten,
Willem-Simon van de Graaf
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