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Behandelddoor Dennis Engel
Bijiage Advles Bezwaarschriftencommissle

Onderwerp Besiult op bezwaar

Zeer geachte mevrouw De Waal,

Naar aanleiding van het door u namens Geen Ni d.d. 25 mei 2018 ingediende bezwaarschrift,
gericht tegen mijn besiult van 20 aprii 2018 voor het verlenen van een evenementenvergunning
inzake het evenement "Music On" op 5 mei 2018 en 6 mei 2018 op de locatie Ni kavel nabij de
Wethouder van Essenweg, dee! ik u mee dat ik, conform het advies van de
Bezwaarschriftencommissle, heb besloten:

Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren;

Voor de motivering van mijn beslissing verwijs ik u naar bijgevoegd advies van de
Bezwaarschriftencommissle. Ik heb dit advies overgenomen en ten grondslag gelegd aan mijn
beslissing.

Ingevolge het bepaalde in art. 8:iAwbkuntu tegen dit besiult beroep instellen bij de rechtbank.
De termijn hiervoor bedraagt zes weken. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de
bijiage.

Het stadhuis is bereikbaar met de metro of met tramlijn 7 en 14, halte Waterloopplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl
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Hoogachtend,

Het stadhuis is bereikbaar met de metro of met tramlijn 7 en 14, halte Waterloopplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.am5terdam.nl
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Octopus-nummers: JB.18.003127.001, JB.18.003533.001, JB.18.004335.001 en
JB.18.003513.001

Advies naar aanleiding van het bezwaarschrifL van mevrouw F. de Waal, ingediend namens
GEENNi, en gerichttegen het besluit van 6 april 2018, waarbij een evenementenvergunning is
verieend voor het evenement Het Amsterdams Verbond op hetterrein 'Tuinen van West'. Dit
advies betreft 00k het bezwaar van mevrouw F. de Waal, ingediend namens GEENNi,gericht
tegen de omgevingsvergunning die op 17 augustus 2018 is verieend voor Het Amsterdams
Verbond op hetterreinTulnen van West'.

Tevens advies naar aanleiding van het bezwaarschrift van mevrouw F. de Waal, ingediend namens
GEENNi, en gericht tegen het besluit van 20 april 2018, waarbij een evenementenvergunning is
verieend voor het evenement Music-On op hetterrein Ni. Dit advies betreft 00k het bezwaar van
mevrouwF.de Waal, ingediend namens GEENNi, gerichttegen de omgevingsvergunning die op
16 april 2018 Is verieend voor Music-On op hetterrein Ni.

Aan de burgemeester
Aan het college van burgemeester en wethouders

1 Inleiding
Met de besluiten van 6 april 2018 en 20 april 2018 heeft u evenementenvergunningen verieend
voor twee evenementen, te weten Amsterdams Verbond en Music-On, op, respectlevelijk, het
terrein Tuinen van West' en 'Ni'. Beide terreinen liggen in het gebied van stadsdeel Nieuw West
en liggen (vrijwel) aan de grensvan Amsterdam metHalfweg.
Tegen deze besluiten heeft mevrouw De Waal, namens GEENNi, bezwaar gemaakt op
respectievelljk 16 mei 2018 en 25 mei 2018.

Met de besluiten van 17 april 2018 en 16 april 2018 heeft u omgevingsvergunningen verieend voor
de evenementen Amsterdams Verbond en Music-On, op de terreinen Tuinen van West' en 'Ni'.
Tegen deze besluiten heeft mevrouw De Waal, namens GEENNi, bezwaar gemaakt op
respectlevelijk 28 mei 2018 en 25 mei 2018.
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Het voornaamste bezwaar van mevrouw De Waal Is, datde bewoners van Halfweg geconfronteerd
worden met een veelheld aan festivals van grote omvang en vooral zeer lulde dancemuziek en dat
daarmee hun woon- en |eefl<limaat ernstig wordt aangetast.
Naast de vier genoemde bezwaren, heeft mevrouw De Waal nog een aantal bezwaren ingedlend
tegen andere evenementenvergunningen voor festivals in de omgeving van Halfweg en daarmee
samenhangende omgevingsvergunningen. Deze bezwaren zijn In behandeling bij anders
samengestelde bezwaarschrlftencommissies dan de onderhavige.

De bezwaarschriftencommissie (hierna: de commlssie) overweegt met betrekking tot de
ontvankelijkheid van het bezwaar van mevrouw De Waal, namens GEENNi, als volgt.

2 Ontvankelijkheid
GEENNi is een initiatief van Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, Belangenvereniging Eigenaren
Droompark Spaarnwoude, Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg, Tuinpark Groote Braak,
Belangenvereniging Huurders Woonwagenlocatie Wethouder van Essenweg en een aantal
bewoners uit Halfweg Noord.

De commissle heeft de woordvoerder van GEENNi, mevrouw De Waal, gevraagd de statuten van
GEENNi en de door deze vertegenwoordigde verenigingen aan te leveren.
De commissle heeft statuten van de Dorpsraad, De Groote Braak en Droompark Spaarnwoude
ontvangen.

De vraag die eerst voorligt is, of GEENNi en de door deze vertegenwoordigde verenigingen
belanghebbenden zijn bij de bestreden besluiten.

Alleen een beianghebbende kan opkomen tegen een besluit van een bestuursorgaan. De
belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, aldus artikel 1:2
lid 1 Algemene wet bestuursrecht (hiema: Awb).
Art. 1:2 iid 3 Awb voegt voor rechtspersonen daaraan toe, dat als hun belangen ook worden
beschouwd de algemene en collectieve belangen die de rechtspersoon volgens zijn doelstelllngen
en zoals blijkt uit zijn feitelijke werkzaamheden, in het bijzonder behartigt. Daarbij wordt gekeken
naar de statutaire doelstelllng en de werkzaamheden die de rechtspersoon verricht. Zijn de
belangen die de rechtspersoon behartigt rechtstreeks betrokken bij het besluit, dan Is de
rechtspersoon belanghebbende.

Van belang hierbij is, dat volgens vaste jurisprudence, de statutaire doelstelling van een
rechtspersoon Voldoende onderscheidend' moet zijn om op grond daarvan te kunnen oordelen
dat het belang van die rechtspersoon rechtstreeks is betrokken bij het door hem aangevochten
beslui t .

De statutaire doelstelling van de Dorpsraad is; het algemeen belang van de dorpen Zwanenburg
en Halfweg te behartigen en de belangen van beide dorpen bij Gemeentebesturen,
Polderbesturen en/of Instances te behartigen en te verdedigen.



G e m e e n t e A m s t e r d a m Datum X5 augustus 2018

Pagina3van3

De statutaire doelstelling van de Groote Braak is: het behartlgen van de belangen van de leden.

De commissle is van mening dat deze doelstellingen onvoldoende onderscheidend zijn. Het
gestelde belang Is in beide gevallen onvoldoende concreet en algemeen geformuleerd.
Er Is geensprake van rechtstreeks betrokken belang bij de bestreden besluitenvan 6 aprll 2018 en
17 aprll 2018 (evenement Amsterdams Verbond) en 20 aprll 2018 en 16 aprll 2018 (Muslc-On).

De statutaire doelstelling van Droompark Spaarnwoude Is: het bevorderen van de leefbaarheld en
hetwelzljn van de directe woonomgeving, een en andere in de ruimste zin van hetwoord.
Droompark Spaarnwoude llgt op ongeveer een kilometer van het Ni terrain en verder weg van het
te r re i n Tu lnen van Wes t .

Daargelaten of de doelstelling onderscheidend genoeg Is, is de commissle van mening, dat, gelet
op de ruime afstand tussen het Droompark en de evenemententerreinen, niet gesproken kan
worden van 'directe woonomgeving' en er daarmee geen sprake Is van een rechtstreeks bij de
beslulten betrokken belang.

Het voorgaande brengt de commlssie tot het oordeel dat de bezwaarschrlften van 16 mel 2018
(evenementenvergunning Amsterdams Verbond), 25 mel 2018 (evenementenvergunnlng Music-
On),28 mei 2018 (omgevingsvergunning Amsterdams Verbond) en 25 mel 2018
(omgevlngsvergunning Music-On) kennelljk niet-ontvankelljk zijn. In welk geval op grond van
artikel 7:3, onder a Awb van het horen van belanghebbenden kan worden afgezien. Derhalve heeft
de commlssie afgezien van het horen van mevrouw De Waal.

A d v i e s

De commlssie advlseert u om onderhavlge bezwaren van mevrouw De Waal, namens Geen Na,
kennelljk niet-ontvankelijk te verklaren.

De bezwaarschrlftencommlssie

15 augustus 2018

D e v o o r z i t t e r D e s e c r e t a r i s



BEROEP BIJ DE RECHTBANKINGEVOLGE
DE ALGEWIENE WET BESTUURSRECHT

Teqen de beslissing op een bezwaarschrift, kan door degene wiens belang bij deze
beslissing rechtstreeks is betrokken. beroep worden ingediend bij de rechtbank
fartikel 8*1 Awb). Dit beroep moet worden ingediend binnen zes weken na de
verzending van de beslissing op het bezwaar (art. 6:7 Awb), Ingediend wil zeggen:
ontvangen bij de rechtbank of, bij verzending in Nederiand: ter post bezorgd. Degenedie beroep wil instellen, mag zioh iaten bijstaan door een advocaat of een door hem
te machtigen persoon. maar dit is niet verplicht.
Het beroepschrift kan worden ingediend op 4 manieren:

1. per post naar het postadres van de sector Bestuursrecht Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam.2. per fax naar het algemene faxnummer van de sector Bestuursrecht 020 - 541

3. fn̂persoon afgeven bij de Centrale Balie van de rechtbank Amsterdam.
4 elektronisch via het Digitaal loket bestuursrecht dat te vinden is op

http7/loket rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u we! beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de
p r e c i e z e v o o r w a a r d e n . * j * i , c

De wetteiijke bepaiingen over het instellen van beroep staan vermeld in hoofdstuk 6
en 8 van de Algemene wet bestuursrecht.

Voor het Indlenen van een beroepschrift is griffierecht verschuidigd. De griffier van de
rechtbank zai de Indiener van het beroepschrift wijzen op zijn verpiichting om het
verschuldigde griffierecht te voldoen en hem berichten omtrent de w'Jze waarop tanworden betaald. Voor de gevalien waarop deze bijiage ziet bedraagt het gnffierecht
€ 170,- wanneer een natuuriijk persoon beroep insteit en € 338,- wanneer een
rechtspersoon beroep insteit.

Ms de rechtbank het beroep gegrond verkiaart, houdt de uitspraak tevens in dat hetdoor de indiener betaalde griffierecht door het bestuursorgaan wordt vergoed. In de
overlge gevalien kan de uitspraak Inhouden dat het betaalde griffierecht geheel of
gedeeltelijk wordt vergoed.
Het Indlenen van een beroepschrift heeft geen schorsende working. Wei kan de
indiener van een beroepschrift zlch wenden tot de voorzieningenrechter van de
rechtbank met het verzoek een voorlopige voorzlenlng te treffen. Van de indiener van
een verzoek om een voorlopige voorzlening wordt gnffierecht geheven. M
griffierecht bedraagt net zoveel als het griffierecht voor het '"dienen van eenberoepschrift. De uitspraak van de voorzieningenrechter kan intiouden dat het
betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk moet worden vergoed.


