
 

 

 
 
Van: Willem-Simon van de Graaf [mailto:wsvandegraaf@gmail.com]  

Verzonden: maandag 5 maart 2018 16:06 
Aan: Krop, Lorette 

Onderwerp: belangenverstrengeling gemeente Dinkelland 

 
Geachte mevrouw Krop, 
 
Ik verzoek u het volgende onder de aandacht te brengen van de raadscommissie. 
 
Het gaat om een geval van belangenverstrengeling waar B & W van Dinkelland zich schuldig aan 
gemaakt lijkt te hebben. 
In het kader van bouwproject De Commanderie in Ootmarsum is in 2014 en 2016 archeologisch 
onderzoek uitgevoerd door Archeodienst BV. Ik was destijds directeur van dit bedrijf dat in oktober 
2016 helaas failliet is gegaan. 
Tijdens het project is het herhaaldelijk voorgekomen dat archeologische resten weggegraven zijn 
zonder dat daar een archeoloog bij was. Daardoor is een deel van het culturele erfgoed in dit gebied 
vernietigd. De gemeente heeft hier in haar functie van bevoegd gezag voor de archeologische 
monumentenzorg niet tegen opgetreden. Sterker nog, de gemeente was als initiatiefnemer 
opdrachtgever van al deze werkzaamheden. Na het faillissement van Archeodienst weigert de 
gemeente aan haar wettelijke (en contractuele) verplichtingen te voldoen om het archeologische 
onderzoek te laten afronden. De enige reden hiervoor is het uitsparen van kosten. B & W handelt 
hier mee in strijd zijn met de wet en met de regels van behoorlijk bestuur. Het gaat om de volgende 
punten:  

1. De gemeente heeft een deel van een archeologische vindplaats laten weggraven. 
2. Het wel onderzochte deel van de vindplaats wordt niet uitgewerkt. Het uitgevoerde 

onderzoek is daardoor waardeloos geworden. 
3. De gemeente lijkt deze zaken in de doofpot te willen stoppen door schriftelijk gestelde 

vragen niet te beantwoorden (zie bijlage). 
 
Het is vooral stuitend dat de gemeente op deze wijze handelt, omdat zij zelf bevoegd gezag is  op het 
gebied van de archeologische monumentenzorg. Zij schrijft burgers voor om archeologisch 
onderzoek uit te voeren bij bouwprojecten, maar lapt deze voorschriften die ze zichzelf heeft 
opgelegd, gewoon aan haar laars. Waarom zouden burgers zich dan nog aan deze voorschriften 
houden? 
 
Ik ben onlangs een klokkenluiders-website gestart (“www.erfgoedissues.nl”), waarbij een zwartboek 
wordt bijgehouden over projecten waarbij de overheid ernstig over de schreef gaat in de 
archeologische monumentenzorg. Het project De Commanderie is in dit zwartboek opgenomen. U 
kunt hier alle details over het project De Commanderie en de gemeentelijke belangenverstrengeling 
daarin lezen. 
 
Ik verzoek u een standpunt in te nemen over deze casus en dat naar mij terug te koppelen. 
Bij voorbaat dank. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Willem-Simon van de Graaf 
06-17000856 

mailto:wsvandegraaf@gmail.com
http://www.erfgoedissues.nl/


 

 

 
 


