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Inzake : archeologisch onderzoek De Commanderie in Ootmarsum (OMnr 3986468100)
hier: melding niet afronden archeologisch ondezoek

Geacht college,
In februari 2016 heeft Archeodienst, waarvan ik destijds directeur was, in opdracht van de
gemeente Dinkelland een (tweede) archeologisch ondezoek uitgevoerd in plangebied De
Commanderie in Ootmarsum. Zowel bij het eerste onderzoek in2014 als bij het tweede
onderzoek in 2016 is een groot deel van de graafwerkzaamheden uitgevoerd zonder dat
Archeodienst hierover geïnformeerd was. Deze werkzaamheden zijn dus zonder
archeologische begeleiding uitgevoerd waarbij informatie en vondsten verloren gegaan zijn.
Vlak voor het faillissement van Archeodienst in oktober 2016 is er nog een inzet geweest bij
de begeleiding van een wadi. Het eindrapport is echter nog niet opgesteld.

Na het faillissement heb ik met mijn nieuwe bedrijf Historalis BV aan de gemeente
aangeboden om het ondezoek op basis van de bestaande financiële condities af te ronden.
Het gaat om een bedrag van nog geen € 4.000,- (excl. BTW). De gemeente vindt het
faillissement echter een bruikbaar excuus om het onderzoek niet af te laten ronden en
baseert zich daarbij op een advies van de regionaal archeoloog die bij de provincie
Overijssel is aangesteld.
Dit betekent dat -in strijd met het PvE, de KNA/BRL 4000 en de erfgoedwet- het onderzoek
niet afgerond wordt met de uitwerking van de vondsten en gegevens en er geen
eindrapportage zal volgen. Ook zal de opgravingsdocumentatie niet aan het provinciale
depot overhandigd worden. Het is betreurenswaardig dat een gemeente, die zelf het
bevoegd gezag voor de archeologische monumentenzorg is, meent een dergelijk precedent
te moeten scheppen en blijkbaar van mening is dat ze geen voorbeeldfunctie heeft. Het is
tevens betreurenswaardig dat de gemeente zich gesteund voelt door het advies van uw
medewerker Vissinga, die opperde dat het uitwerken van het onderzoek en het schrijven van
een rapport in dit geval niet opportuun zou zijn.
Nu Historalis BV de rechten van het onderzoek van de curator van Archeodienst
overgenomen heeft en zij gebruikt maakt van haar retentierecht, zodat de
opgravingsdocumentatie niet gedeponeerd zal worden voordat het ondezoek afgerond is en
alle kosten betaald zijn, is de provincie als depothouder mede slachtoffer van deze situatie.

Met dit schrijven wil ik
1. een klacht indienen tegen de heer Vissinga die advies heeft gegeven om illegaal te
handelen;

2. vragen of de provincie actie gaat ondernemen om het onderzoek alsnog te laten afronden,
en zo ja welke actie; en zo nee waarom niet.

Hoogachtend,

Willem-Simon van de Graaf

