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Geachte heer Van de Graaf,
Op 29 augustus jl. ontvingen wij uw brief. In uw brief stelt u diverse vragen en legt daarbij een verband
met een opdracht die door Archeodienst BV in het Commanderiegebied in Ootmarsum zou zijn
uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dinkelland.
Nadat de werkzaamheden begin 2016 waren afgerond en wij de bijbehorende rapportages hadden
ontvangen van Archeodienst BV, hebben wij niets (meer) van Archeodienst BV vernomen.
Vervolgens hebben wij in mei 2017 van u begrepen dat Archeodienst BV reeds in oktober 2016 failliet
is verklaard. Van de curator in het faillissement van Archeodienst BV hebben wij echter niets mogen
vernemen.
Na afstemming tussen de gemeente Dinkelland en de regioarcheoloog van het Oversticht, is
vastgesteld dat het op dat moment beschikbare onderzoeksresultaat van Archeodienst voldoende
gegevens bevatte en dat de gemeente Dinkelland het archeologisch onderzoek kon afsluiten.
U heeft daarna bij diverse gelegenheden namens de nieuwe vennootschap Historalis BV, zowel
telefonisch als per mail contact gehad met de gemeente Dinkelland met de heren Horsselenberg en
Hofman. In die gesprekken heeft de gemeente Dinkelland aangegeven dat de gemeente geen
overeenkomst heeft met Historalis BV, de vennootschap die u stelt te vertegenwoordigen.
Daarnaast herkennen we ons ook totaal niet in het door u geschetste beeld, waarin u de indruk wekt
dat de gemeente Dinkelland eigenstandig handelingen zou verrichten die in strijd zijn met de
Erfgoedwet.

Vanwege het gegeven dat het reeds opgeleverde onderzoeksresultaat van Archeodienst BV
voldoende is geweest voor de regio archeoloog om het onderzoek te sluiten en het feit dat we met
Historalis BV geen contractuele relatie hebben, zien we geen aanleiding om verder in te gaan op de in
uw brief gestelde vragen.
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Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Dinkelland,

ing. E. Bosma
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