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Aan:

College van burgemeester en wethouders van Oss (via bestuurssecretariaat@oss.nl en aan de balie
overhandigd met ontvangstbevestiging)
Postbus 5
5340 BA Oss

Onderwerp:

Aanvullende vragen m.b.t. (vergunning) procedure aangebrachte gsm- zendmasten op de
monumentale kerktoren aan de St. Willibrordusstraat 40 te Berghem

Betreft:
Datum:
c.c.

Zaaknummer 720251
24 juli 2020
Parochiebestuur Willibrordus Berghem (via info@parochiewillibrordus.nl)
Dorpsraad Berghem (via dorpsraad@berghem.nl)
Media

Bijlage:

Bijlage 1, uitspraak van de afdeling Bestuurszaken Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch
d.d. 05-09-2001 onder procedurenummer 00/6566 BESLU V66 BB inzake AWB 00/6566 in het geschil
tussen de R.K. Parochiebestuur St. Willibrordus en het college van burgemeester en wethouders van
Oss aangaande besluit weigering verlening monumentenvergunning tot het plaatsen van een
antenne-installatie voor mobiele telefonie aan of in de kerktoren St. Williborduskerk te Berghem (in
9 bladen).

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Bij brief van 22-04-2020 hebben wij aan uw college vragen gesteld over de (vergunning) procedure m.b.t. de reeds
aangebrachte gsm zendmasten monumentale kerktoren aan de St. Willibrordusstraat 40 te Berghem.
In uw reactie middels brief van 07-05-2020 geeft uw college antwoord op onze gestelde vragen, tevens geeft uw
college aan dat inmiddels een vergunning voor het aanbrengen van gsm zendmasten op de monumentale kerktoren
aangevraagd- en in behandeling is.
Bij e-mail van resp. 11-05-2020 en 24-06-2020 aan de teamleider Toezicht en Handhaving BalieBML van de gemeente
Oss hebben wij aanvullende vragen gesteld m.b.t. de vergunningsprocedure zaaknummer 720251, beide emailberichten zijn als ontvangen bevestigd namens de gemeente Oss.
Op deze e-mailberichten van 11-05-2020 en 24-06-2020 met gestelde aanvullende vragen hebben geen enkele reactie
ontvangen.
Derhalve stellen wij deze aanvullende vragen middels deze brief aan uw college en wel als volgt:
1.
2.
3.

4.

Kunnen wij beschikken over de inhoudelijke vergunningsaanvraag die onder zaaknummer 720251 volgens uw
bericht ingediend is bij de gemeente, zo nee, kunnen wij op andere wijze deze vergunningsaanvraag inzien.
Wordt de Rijksdienst voor de Monumentenzorg betrokken bij de beoordeling van de aanvraag uw
zaaknummer 720251, zo nee waarom niet.
Wordt de uitspraak (zie bijlage 1) van de afdeling Bestuurszaken Arrondissementsrechtbank te 'sHertogenbosch d.d. 05-09-2001 onder procedurenummer 00/6566 BESLU V66 BB inzake AWB 00/6566 in het
geschil tussen de R.K. Parochiebestuur St. Willibrordus en het college van burgemeester en wethouders van
Oss aangaande besluit weigering verlening monumentenvergunning tot het plaatsen van een antenneinstallatie voor mobiele telefonie aan of in de kerktoren St. Williborduskerk nog betrokken bij de beoordeling
van de aanvraag uw zaaknummer 720251 alsmede bij de adviesaanvraag in deze aan de gemeentelijke
monumentencommissie, zo nee waarom niet.
Wordt de vergunningsaanvraag van uw zaaknummer 720251 voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke
monumentencommissie, zo nee waarom niet, zo ja dan vernemen wij graag de datum/tijdstip waarop dit
door de gemeentelijke monumentencommissie in een openbare vergadering behandeld wordt.
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Graag vernemen wij hierover een inhoudelijke reactie van uw college.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van heemkundevereniging Berchs-Heem Berghem,

Gerard van der Linden
Voorzitter

Leo van Oorsouw
secretaris

Bijlage 1 voornoemd.
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