Geachte heer,
Ondergetekende, Lambert de Groot woonachtig te Klazienaveen maakt hierbij bezwaar tegen uw besluit d.d.
20 april 2012, waarbij hem de plaatsing van een antenne op het dak van de flat werd geweigerd.
Ondergetekende is door uw besluit rechtsreeks in zijn belangen getroffen en is van oordeel dat het besluit in
strijd is met algemeen verbindende voorschriften en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Daartoe moge het volgende dienen:
Ondergetekende is houder van een amateurradiozendvergunning klasse N, welke hem na daartoe afgelegd
examen in radiotechniek en voorschriften werd verleend door de rijksoverheid, en dient voor deelname aan
het radioverkeer in het kader van de Amateur Radio Dienst te kunnen beschikken over een adequate antenneinstallatie.
De Amateur Radio Dienst wordt door de ITU-Radio Regulations (Conventie van Genève) gedefinieerd als: “Een
Dienst van zelfontwikkeling, inter-communicatie en technische onderzoekingen, uitgeoefend door amateurs,
zijnde behoorlijk bevoegde personen met belangstelling voor radiotechniek, uitsluitend met een persoonlijk
oogmerk en zonder financieel belang.”
Volgens artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (hierna: EVRM) heeft een ieder recht op vrijheid van meningsuiting.
Dit recht omvat onder meer het recht om inlichtingen en denkbeelden te ontvangen of door te geven zonder
inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen.
Slechts in bijzondere gevallen, genoemd in het tweede lid van artikel 10, mag dit recht worden beperkt, zoals
ter voorkoming van wanordelijkheden of ter bescherming van de rechten van derden.
Uitgangspunt moet zijn dat het verdrag zoveel mogelijk zijn werking moet hebben, aangezien hier een
fundamenteel recht in het geding is.
Volgens artikel 94 Grondwet vinden wettelijke voorschriften geen toepassing wanneer deze toepassing niet
verenigbaar is met een ieder verbindende bepaling van verdragen.
Blijkens vaste jurisprudentie dienen inzake plaatsing van antennes door radiozendamateurs voorschriften van
bestemmingsplannen, bouwverordeningen en welstandsbepalingen, voor zover deze die plaatsing niet
toelaten, dan ook buiten toepassing te blijven wegens strijd met artikel 10 EVRM in verband met artikel 94
Grondwet, tenzij extreme gevallen zouden nopen tot een geoorloofde beperking ter bescherming van de
artikel 10 lid 2 genoemde belangen.
In het onderhavige geval dienen de bepalingen van het bestemmingsplan, de bouwverordeningen en artikel 12
Woningwet (welstandsbepaling), voor zover deze aan plaatsing van de antenne in de weg staan, buiten
toepassing te blijven op grond van artikel 10 EVRM in verband met artikel 94 Grondwet, c.q. dient
vrijstelling/ontheffing te worden verleend waar die bevoegdheid gegeven is, aangezien zich in casus geen
omstandigheden voordoet als bedoeld in het tweede lid van artikel 10 EVRM (bescherming rechten van
anderen) op grond waarvan een beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting geoorloofd zou zijn.
Met vriendelijke groet,
Lambert de Groot
Meridiaan 40
7891EG Klazienaveen

