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Drs J.F. van Os
Dalweg 41
7122 BB    Aalten
tel 0543-472781

Aan de Stichting tot Bescherming van het Hoofdorgel van de Der Aa-kerk te Groningen
t.a.v. de Weledelgestrenge Heer Mr J.Veltman
Goeman Borgesiuslaan 22
9722 RJ  Groningen.

Onderwerp: machtiging tot in beroep gaan tegen besluit (kenmerk BD 99.81520) van B. en W.
Groningen.

Zeer geachte Heer Veltman,

Langs deze weg machtig ik de Stichting tot Bescherming van het hoofdorgel van de Der Aa-kerk voor mij in beroep te
gaan tegen het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen d.d.25/11'99,
kenmerk BD 99.81520, waarin genoemd college mijn bezwaarschrift van 3/11'98 betreffende de plannen tot ombouw
van  het orgel in de Der Aa-kerk niet ontvankelijk verklaart. Mijn reden daartoe is:
1. Als orgeldeskundige voel ik mij zeer betrokken bij de discussie omtrent het onderhavige orgel.
2. Ik ben destijds in de gelegenheid gesteld bezwaarschriften in te dienen, waarna ik ook ben uitgenodigd tot de

hoorzittingen op 12/1'98 en  22/2'99 en mijn zienswijze te geven over de acht vragen door de heer Castelein gesteld
aan de heer Raangs en de reactie daarop van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Deze stukken zijn de
volgende:
Afdeling Bouwtoezicht en Monumenten aan J.F. van Os d.d. 27/1'98, Kenmerk RO98.6932. (Uitnodiging hoorzitting
op 11/2'98).
Afdeling Bouwtoezicht en Monumenten aan J.F. van Os d.d. 24/9'98, Kenmerk RO98.67619 (Medeling dat
bezwaarschrift kan worden ingediend).
Ambtelijke commissie voor de beroep- en bezwaarschriften aan J.F. van Os, d.d. 5/2'99, nummer A98-503
(uitnodiging hoorzitting op 22/2'99)
Ambtelijke commissie voor de beroep- en bezwaarschriften aan J.F. van Os, d.d. 28/4'99, nummer A 98-503 (Verzoek
te reageren op de eerder genoemde acht vragen met reacties).
Het komt dus zeer vreemd over, dat  mijn zienswijze nu achteraf niet ontvankerlijk wordt verklaard, omdat ik niet als
belanghebbende wordt beschouwd.

Van de reactie op de acht vragen bevond zich geen copie bij de door de gemeente toegezonden stukken, wel van mijn
bezwaarschift van 3/11'98. Omdat ik van mening ben, dat in dit schrijven (gedateerd 13/6'99) enige essentiële zaken aan
de orde komen, meen ik er goed aan te doen, dit bij te sluiten.

Hoogachtend:

Bijlage: mijn schrijven d.d. 13/6'99.


