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R.D.R. 
Emmasingel 1
9726 AH Groningen
postbus 450, 9700 AL Groningen

t.a.v. H.C. van ’t Hof / ing. C.L. Nijdam

betreft: zienswijze t.a.v. voornemen


Geachte heer/mevrouw,

In het schrijven gekenmerkt nnnnnn=kenmerk brief waarin u beschrijft voornemend te zijn een last onder dwangsom op te leggen geeft u ondergetekende tien dagen de tijd om zijn zienswijze vrijblijvend kenbaar te maken, daarom mijn reactie.

-Ten eerste is de verdachte onjuist beschreven, ik vraag me af of u zomaar de eigenaar van een perceel als verdacht mag beschouwen, terwijl uit optische en visuele metingen kan blijken dat deze helemaal niets met het door u beschrevene van doen heeft.

-Ten tweede zou ik graag willen weten welke exacte peilmethoden de opsporingsambtenaar heeft toegepast en waarop hij zijn standpunt argumenteert dat juist dit perceel als verdacht is beschouwd, graag zou ik dan ook de gepeilde coördinaten willen ontvangen die bij de meting bekend zijn geworden waaruit blijkt dat de mast met antennesysteem op het perceel adres in de gemeente plaatsnaam is gesitueerd. 

Verder beschrijft u dat ter plaatse is geconstateerd dat de uitgezonden radiosignalen werden uitgestraald middels: antennesysteem beschreven in rdr brief, welke waren gemonteerd in een antennemast. Ter plaatse werd geconstateerd dat deze antennemast stond opgesteld op het perceel adres te plaats.

(onderstaand is voorbeeld: de contstatering, het gaat erom dat het perceel daarvoor betreden moet zijn)
Bekend zijnde met de situatie, vraag ik me af hoe de ambtenaar bovenstaande  heeft kunnen vaststellen, omdat de antennemast met een hoogte van negen meters vanaf de straat niet zichtbaar is en daarom het perceel adres zal moeten worden betreden. De ontheffing die daarvoor verplicht is, zal in zo’ n geval moeten worden getoond bij betreding van een perceel, dit is echter nooit gebeurd.

Mijn zienswijze is dat de zogenaamde “nieuwe methode” die gebruikt wordt door de RDR bij het elimineren van illegale radiostations nogal dubieus is samengesteld en voor een leek als zeer onduidelijk mag worden beschouwd. 
Graag zou ik willen weten waarom de RDR sommige illegale radiozenders wel gewoon “op heterdaad” betrapt en anderen een dergelijke brief krijgen toegestuurd.


Hoogachtend,

naam ontvanger brief





 



