
Haarlem

Onderwerp: Besluit hoger beroep

Geachte leden van de raad.

Recentelijk heeft de rechtbank Noord- Holland uitspraak gedaan in twee zaken die betrekking 
hebben op de voorschriften en beperkingen voor demonstraties bij de abortuskliniek Beahuis & 
Bloemenhovekliniek. De rechtbank oordeelde in de zaak van Donum Domini dat een 
demonstratievak aan de Claus Sluterweg mocht worden aangewezen, maar dat de motivering van de 
verplaatsing naar de Herenweg, tegenover de hoofdingang van de abortuskliniek, onvoldoende was 
en dat deze verplaatsing derhalve niet gerechtvaardigd was. In de zaak van Pro-Life Heemstede 
oordeelde de rechtbank dat onvoldoende is gemotiveerd waarom het noodzakelijk was om voor Pro- 
Life Heemstede een demonstratievak aan de Claus Sluterweg aan te wijzen. De rechtbank heeft de 
beide besluiten derhalve vernietigd.

Ik heb de tijd genomen om de uitspraken te onderzoeken en te wegen. Ik heb besloten om in hoger 
beroep te gaan tegen beide uitspraken van de rechtbank. In de zaak van Donum Domini is dat om 
duidelijkheid te krijgen over een aantal juridische aspecten zoals de onderbouwing van de 
locatiebeperking van de Herenweg. Voor wat betreft de demonstraties van Donum Domini heeft de 
uitspraak van de rechtbank geleid tot een andere en betere motivering van de verplaatsing van het 
demonstratievak aan de Herenweg. In de zaak van Pro-life Heemstede is de reden van het hoger 
beroep de wens om een duidelijke uitspraak te krijgen van de hoogste bestuursrechter. Eerder heeft 
de voorzieningenrechter van dezelfde rechtbank namelijk een contraire uitspraak gedaan in een 
soortgelijke zaak rond de Bloemenhovekliniek. Ik acht het dringend gewenst dat er duidelijkheid en 
uniformiteit ontstaat over de mogelijkheden om beperkingen bij demonstraties bij abortusklinieken 
in Nederland op te leggen. In afwachting van dit hoger beroep is door mij een gewijzigde 
locatiebeperking opgelegd voor demonstraties van Pro-life Heemstede. De beperking houdt in dat de 
demonstraties aan de overzijde van de straat dienen plaats te vinden. Hierbij is rekening gehouden 
met de twee contraire uitspraken van de rechtbank Noord-Holland te Haarlem en met de wens om
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een zekere eenduidigheid te hebben in de voorgeschreven beperkingen bij deze kliniek op de grens 
van twee gemeenten. Ik heb daarom over deze zaak ook overlegd met mijn collega in Heemstede.


