uitspraak
RECHTBANK AMSTERDAM
Bestuursrecht
zaaknummer: AMS 17/5857
uitspraak van de voorzieningenreenter van 13 oktober 2017 in de zaak tussen
Geen Nl,
Dorpsraad Zwanenburg-Halfvveg,
Belangvereniging Eigenaren Droom park Spaarnwoude,
Bewonersvereniging Zijkanaal,
Tuinpark Groote Braak,
Belangenvereniging Huurders Woonwagenlocatie Wethouder van Essenweg, verzoekers
(gemachtigde: F. de Waal),
en
het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West, verweerder
(gemachtigden: mr. G.B. van Driel, M.P. Vroonhof en K. Krieger).
Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen de vergunninghouder:
C.J.F. van Dongen h.o.d.n. Dockyard B.V.,
(gemachtigden: mr. M. Diepenhorst en mr A. Filarski).
Partijen worden hierna aangeduid als verzoekers, het stadsdeel en Dockyard.

Procesverloop
Bij besluit van 25 September 2017 (het besluit) heeft het stadsdeel aan Dockyard een
omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van het Nl kavel te Amsterdam voor een
eendaags openlucht dancefestival Dockyard in de periode van 13 tot en met 26 oktober 2017,
waarbij het muziekevenement wordt gehouden op 21 oktober 2017. Deze
omgevingsvergunning is ook verleend voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden.
Verzoekers hebben tegen het besluit bezwaar gemaakt. Zij hebben de voorzieningenrechter
verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.
Het onderzoek op de zitting heeft plaatsgevonden op 13 oktober 2017, om 13.30 uur.
Namens verzoekers is verschenen F. de Waal. Het stadsdeel heeft zich laten
vertegenwoordigen door zijn gemachtigden. Aan hun zijde is verschenen D. Schipper,
bestuursadviseur evenementen. De vergunninghouder is verschenen, bijgestaan door zijn
gemachtigden.
De voorzieningenrechter heeft het onderzoek op de zitting gesloten. Daarbij heeft zij laten
weten dat de beslissing dezelfde middag telefonisch aan partijen wordt meegedeeld en dat de
schriftelijke uitspraak, waarin de gronden van die beslissing zijn vermeld, zo spoedig
mogelijk aan partijen wordt toegezonden.
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Inleiding
Over de vraag ofverzoekers belanghebbenden zijn
1.1 Het verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend door F. de Waal. Zij
bewoont een woonboot aan het Zijkanaal. Zij heeft het verzoek ingediend als woordvoerder
van belangengroep 'Geen NI'. Ook is zij gemachtigd om de vijf andere belangengroepen te
vertegenwoordigen.
1.2 Om als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb1 te kunnen worden
aangemerkt, moeten de belangengroepen rechtspersonen zijn. Op grond van de stukken kan
niet worden vastgesteld of dit bij deze zes belangengroepen het geval is. Zo is niet duidelijk
of het gaat om verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, dat wil zeggen 'formele'
verenigingen die bij notariele akte zijn opgericht, of om verenigingen met beperkte
rechtsbevoegdheid, de zogenoemde informele verenigingen2. Het stadsdeel en Dockyard
hebben hierover geen standpunt ingenomen. Zij hebben zich gevoegd naar ('gerefereerd
aan') het oordeel van de voorzieningenrechter.
1.3 De voorzieningenrechter heeft op de zitting verder niet onderzocht of deze zes
belangengroepen rechtspersonen zijn omdat de zaak een spoedeisend karakter heeft, omdat
het stadsdeel en Dockyard dit niet hebben bestreden en omdat gemachtigde F. de Waal als
omwonende zelf ook al belanghebbende is. De voorzieningenrechter laat daarom in het
midden of de zes belangengroepen belanghebbenden zijn. Het stadsdeel zal in de
bezvvaarprocedure moeten beoordelen of deze belangengroepen belanghebbend - en dus
ontvankelijk - zijn in de bezwaarprocedure. De voorzieningenrechter ziet geen beletsel om de
zaak inhoudelijk te beoordelen.
Waar gaat deze zaak over?
2.1 Dockyard organiseert op zondag 21 oktober 2017 een openlucht dancefestival
'Dockyard' op het zogenoemde NI terrein te Amsterdam. Dit terrein ligt in het Westelijk
Havengebied ' Westpoort'. Het terrein wordt begrensd door de Wethouder van Essenweg,
Dortmuiden en het aangrenzend Zijkanaal. Op dit festival worden maximaal 12.500
bezoekers verwacht. Op het terrein worden vier podia gebouwd waarop dance muziek wordt
gedraaid.
2.2 Dockyard heeft voor dit festival twee vergunningen aangevraagd: een
evenementenvergunning en een omgevingsvergunning. Beide vergunningen zijn verleend.
Verzoekers hebben (nog) geen bezwaar gemaakt tegen de evenementenvergunning. Het
verzoek om een voorlopige voorziening gaat dan ook niet over de evenementenvergunning,
maar uitsluitend over de omgevingsvergunning.
2.3 De afstand tussen het N1 terrein en Zwanenburg, Halfweg, Droompark
Spaarnwoude, de woonboten aan het Zijkanaal en Tuinpark Groote Blaak varieert van
ongeveer 500 tot 2.500 meter. Voor de woonwagenlocatie Wethouder van Essenweg is die
1 Algemene wet bestuursrecht.
2 Zie hierover onderdeel 2.3 van de uitspraak van 12 maart 2008 van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, te vinden onder 'uitspraken' op www.rechtspraak.nl, ECLI-nr.
ECLI:NL:RVS:BC6406.

