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Wijchen, 12 februari 2021 

 
Inzake : archeologisch onderzoek in Terborg; reactie op memo B&W 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Ik had u op 5 januari jl. een brief gestuurd over de onafgeronde opgraving in Terborg. Ik heb 
op 21 januari via internet de gemeenteraadsvergadering bijgewoond, waarin voorzitter van 
Dijk verklaart dat er geen besluit over mijn brief genomen hoeft te worden omdat deze niet 
op de besluitenlijst staat, ook al staat het stuk als zodanig wel op de agenda. De heer de 
Lange van de VVD stelt vervolgens vragen over de vondsten. Wethouder Hiddinga kan geen 
antwoord geven en zegt dat hij later met een toelichting komt.  
Tot mijn verbazing krijg ik enkele dagen later een mail van de griffie dat mijn brief voor 
kennisgeving aangenomen is. Bij navraag blijkt er een memo van B&W te bestaan, die niet 
bij de stukken van de raadsvergadering zit en die bij de behandeling ook niet genoemd 
wordt. De raadsgriffier schrijft mij op 11 februari: 
 
‘De gemeenteraad heeft uw brief voor kennisgeving aangenomen. De wethouder – niet 
wetende dat zijn memo met behandeladvies voor de raad al per email aan de raadsleden 
was verstrekt en voor de raadsleden in het raadsinformatiesysteem was ontsloten – heeft 
toegezegd het ingekomen stuk later nog (in de commissie) toe te lichten. 
Op 10 februari heeft de wethouder in de commissie Fysieke Leefomgeving bij de 
behandeling van de lijst met toezeggingen aangegeven dat zijn memo die toelichting betreft 
en er geen verdere toelichting is of zal komen. De raadscommissie ging hiermee akkoord en 
heeft de toezegging van de lijst afgevoerd.’ 
 
Ik vind dit een vreemde gang van zaken:  

 Ik stel in de brief een hele duidelijke vraag. Waarom hoeft die niet beantwoord te 
worden? 

 Waarom staat de brief niet op de besluitenlijst? 
 Waarom hoeft er geen besluit genomen te worden als de brief als zodanig wel op de 

agenda staat? 
 Hadden de raadsleden tijdens de vergadering nu wel of niet de beschikking over de 

memo? 
 Waarom kan de memo als toelichting dienen, als de vraag gesteld is door iemand die 

al de beschikking over de memo had en als bovendien het antwoord op de vraag niet 
in de memo te vinden is?  

 Hoe kan ik op 26 januari een mail krijgen dat de brief voor kennisgeving is 
aangenomen, als die beslissing pas op 10 februari genomen is? 
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Deze gang van zaken past goed in het plaatje van de afgelopen jaren waarin B&W mij 
probeert af te wimpelen in deze voor haar onwelgevallige kwestie:  
 

 Documenten die achtergehouden worden bij een WOB-verzoek; 
 Per brief gestelde vragen worden te laat en op onzinnige wijze of helemaal niet 

beantwoord; 
 Brieven met onwaarheden; 
 Klachten die niet adequaat behandeld worden; 
 Handhavingsverzoek dat afgewezen wordt. 

 
In deze brief wil ik ingaan op de inhoud van de memo, die geen juist beeld van de situatie 
geeft. 
 
Het college van B&W schrijft in de memo dat het eindrapport door de gemeente aanvaard is 
op 25 januari 2017. Een half jaar daarvoor had de gemeente echter veel commentaar op dit 
rapport. De gemeente heeft pas afstand gedaan van dit commentaar, nadat Wonion de 
gemeente de brief van 25 januari 2017 gedicteerd heeft. Wonion heeft dit gedaan omdat ik 
na het faillissement van mijn bedrijf de rechten van dit project had gekocht en Wonion had 
voorgesteld om -conform de bestaande financiële afspraken, dus zonder extra kosten- het 
commentaar op het rapport te verwerken en het project af te ronden. Wonion dacht echter 
deze kosten bespaard te hebben door het faillissement van mijn bedrijf. Nu door mijn 
voorstel toch nog kosten dreigden te ontstaan, heeft Wonion door manipulatie van de 
gemeente ervoor gezorgd dat het commentaar niet meer verwerkt hoefde te worden. 
Echter als het rapport geaccepteerd is door de gemeente dan moet het rapport ook betaald 
worden. Dat weigert Wonion echter. 
 
Belangrijker is echter dat de informatie die tijdens de opgraving verzameld is, niet 
‘gedeponeerd’ (overgedragen) is bij de provincie. De vondsten die bij de provincie liggen 
hebben daardoor geen context en zijn daarom volstrekt waardeloos. Deze deponering is het 
laatste en in feite belangrijkste onderdeel van het onderzoek. Ik heb een handhavings-
verzoek ingediend omdat alleen de gemeente, als bevoegd gezag voor de archeologische 
monumentenzorg, Wonion kan dwingen om het onderzoek af te ronden. Mijn verzoek werd in 
eerste instantie zonder mogelijkheid van bezwaar afgewezen door B&W. Pas na inmenging 
van de provincie kon ik wel bezwaar maken, waarna het verzoek evengoed niet ontvankelijk 
verklaard werd. Ook al weet de gemeente dat het hele onderzoek weggegooid geld is als er 
niet gedeponeerd wordt, weigert zij te handhaven jegens Wonion. 
 
Volgens de memo zou ik in mijn brief een oordeel over het rapport gevraagd hebben. Dit is 
niet correct. Ik vraag een oordeel over de afronding van het project en dus over het 
behouden of weggooien van een onderzoek dat bijna zeven ton gekost heeft.  
 
Het college stelt vervolgens dat de deponering van de vondsten uitsluitend mijn 
verantwoordelijkheid is. Met andere woorden, of ik nu betaald wordt of niet, ik moet de 
vondsten afstaan aan de provincie. Het klopt trouwens niet dat de provincie hierin bevoegd 
gezag is. Dat is de gemeente. De provincie is slechts eigenaar en beheerder van de 
vondsten. Deze vondsten liggen overigens al sinds jaren bij de provincie. Waar het hier om 
gaat is de informatie die bij de opgraving verzameld is. Daar ben ik eigenaar van. De 
provincie heeft geen enkele mogelijkheid om mij tot deponeren van deze informatie te 
dwingen. Ik heb dan ook nooit iets van de provincie over de deponering van dit project 
gehoord. 
 
Ik heb me in het afgelopen decennium regelmatig afgevraagd wat een gemeente ertoe 
beweegt om zo onvoorwaardelijk en blind een partij te steunen die niets anders doet dan op 
onbehoorlijke wijze kosten besparen. Vooral als je bedenkt dat Wonion in totaal minder dan 
9 % van de kosten hoeft te betalen, terwijl de gemeente meer dan 75% betaald heeft. Maar 
zelfs die 9% vindt Wonion blijkbaar veel te veel. Is dit redelijk of logisch? 
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Ik denk echter dat deze kwestie vooral andere, meer structurele vragen opwerpt, die mijns 
inziens voor een gemeenteraad van belang zijn: 
 

 Laat een gemeente zich voor het karretje van een woningbouwvereniging spannen? 
 Laat een gemeente bij een project dat zij met meer dan een half miljoen euro 

gesubsidieerd heeft, toe dat een organisatie zich niet aan zijn betalingsverplichtingen 
houdt en is het in orde dat zij die organisatie zelfs faciliteert in deze wanbetaling? 

 Is het toelaatbaar dat een gemeente lak heeft aan haar taken als bevoegd gezag 
voor de archeologische monumentenzorg? 

 Mag een gemeente willens en wetens één van de belangrijkste opgravingen op haar 
grondgebied zo maar verloren laten gaan? 

 
Ik hoop dat u met deze achtergrondinformatie alsnog de vraag in mijn eerste brief kunt 
beantwoorden. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Willem-Simon van de Graaf 


