
de Rechtspraak 

Rechtbank Den Haag 

I AANTEKENEN I I PER POST I I EMAIL

Bestuursrecht 

bezoekadres 

Prins Clauslaan 60 

2595 AJ Den Haag 

correspondentieadres 

Postbus 20302 

datum 
2500 EH Den Haag 

onderdeel t 088-3622200 

contactpersoon 
www.rechtspraak.nl 

doorkiesnummer 

ons kenmerk 

uw kenmerk 

bijlage(n) 

onderwerp 

......

9 februari 2023 

Team administratie 1 - Vakgroep C 

dhr E.J.H. van der Steen 

088-3612100 KEUZE 1

zaaknummer SGR 22 / 5651 WABOA Y303

het beroep van Bewonersvereniging Vroondaal Westmadepark Bij beantwoording de datum en 

ons kenmerk vermelden. Wilt u 

slechts één zaak in uw brief 

behandelen. 

BE023 

Geachte heer, 

Over het beroep met zaaknummer SGR 22 / 5651 WA BOA Y303 deel ik u het volgende mee. 

De rechtbank heeft uitspraak gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak 

wordt verwezen naar een uitspraak met een ECU-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak 

onder dat nummer gepubliceerd op wwvv.rechtspraak.nl. 

Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit dient 

te worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door een 

beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In uw beroepschrift moet u vermelden waarom u 

het niet eens bent met de uitspraak. U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op www.raadvanstate.nl voor meer informatie over het 

indienen van digitaal beroep. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 

rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

de griffier 

Uw persoonsgegevens en indien van toepassing die van uw cliënt worden, voor zover nodig, voor een goede procesvoering verwerkt in de 
registratiesystemen van de Rechtspraak. 



uitspraak 

RECHTBANK DEN HAAG 

Bestuursrecht 

zaaknummer: SGR 22/5651 

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 1 februari 2023 de zaak tussen 

Bewonersvereniging Vroondaal Westmadepark, te Den Haag, de vereniging 
(gemachtigde: ......), 

en 

het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, het college 
(gemachtigde: ......) 

Als derde-partijen nemen.aan het geding deel: ......, ................................... ......, allen te Den 
Haag. 

Procesverloop 

Op 25 mei 2022 heeft het college aan Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal een 
omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een pollerinstallatie in de 
Westmadeweg in Den Haag ter hoogte an nummer 28. 

Bij besluit van I augustus 2022 (het bestreden besluit) heeft het college het bezwaar van de 
vereniging kennelijk niet�ontvankelijk verklaard. 

De vereniging heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. 

Het college heeft een verweerschrift ingediend. 

De derde-partijen hebben schriftelijke reacties ingediend. 

De rechtbank heeft het beroep op 17 januari 2022 op zitting behandeld. De vereniging en het 
college hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigde. Voor derde-partijen 
zijn ter zitting verschenen: ......). 

Ovenvegingen 

Het bestreden besluit 

1. Het college heeft aan het bestreden besluit - samengevat weergegeven - ten 
grondslag gelegd dat de vereniging geen belanghebbende is bij de verleende 
omgevingsvergunning omdat zij ten tijde van het primaire besluit en gedurende de 
bezwaartermijn geen rechtspersoonlijkheid bezat.





zaaknummer: SGR 22/5651 

Raad van State eerder heeft overwogen2, moet voor het aannemen van een infonnele 

vereniging worden voldaan aan de volgende drie cumulatieve vereisten: 
1) er moet een ledenbestand zijn;

2) het moet gaan om een organisatorisch verband dat is opgericht voor een bepaald
doel, zodat sprake moet zijn van regelmatige ledenvergaderingen, een bestuur en
een samenwerking die op enige continuïteit is gericht;

3) de organisatie dient als eenheid deel te nemen aan het rechtsverkeer.
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4.3 In het navolgende zal de rechtbank beoordelen of de vereniging bij het einde van de 
bezwaartermijn aan deze cumulatieve vereisten voldeed. 

4.4 Uit het dossier en het verhandelde ter ·zitting is de rechtbank het volgende gebleken 
over de oprichting van de vereniging. Uit de e-mail van de gemachtigde van de vereniging 
van 18 juli 2022 aan de adviescommissie bezwaarschriften blijkt dat op 12 april 2022 op 
advies van de stadsdeeldirecteur Loosduinen een bijeenkomst is georganiseerd voor de 
bewoners van de wijk Yroondaal. Het do�I van die bijeenkomst was onder meer om een· 
begin te maken met de bewonersparticipatie in deze wijk. Op die bijeenkomst is 
afgesproken dat in de verschillende wijkdelen, waaronder Yroondaal Westmadepark, een 
bewonersverenigin_g zou worden opgezet. Op 3 1 mei 2022 heeft vervolgens een bijeenkomst 
plaatsgevonden waarbij vijf personen (de beoogde bestuursleden van de vereniging) 
aanwezig waren. Vervolgens is op 6 juli 2022 een volgende bijeenkomst gehouden, waarbij 
(in ieder geval) 44 personen aanwezig waren. 

4.5 Zoals de gemachtigde van de vereniging ter zitting heeft bevestigd was er op 
3 1 mei 2022 nog geen sprake van een ledenbestand. Op 3 1 mei 2022 werd reeds daarom 
niet voldaan aan de vereisten voor een informele vereniging. 

4.6. Voor de bijeenkomst van 6 juli 2022 zijn weliswaar 44 bezoekers geregistreerd, 
maar de rechtbank is - mede gelet op hetgeen ter zitting is besproken - niet gebleken dat 
deze registratie ook dienst deed als registratie van leden van de vereniging. De rechtbank 
neemt daarbij de toelichting van derde-partij ...... in aanmerking dat op de bijeenkomst 
(onder meer) de website van de bewonersvereniging is gepresenteerd en dat daarbij is 
toegelicht dat bewoners die lid wilden worden van de vereniging zich konden registreren op 
de website. Deze toelichting vindt steun in het verslag van de bijeenkomst, waarin staat: 
'·Geïnteresseerde bewoners worden verzocht zich via de website te registreren. Als er in de 
toekomst contributie betaald wordt, wordt deze registratie automatisch omgezet in een 
lidmaatschap. " Dit duidt er naar het oordeel van de rechtbank op dat het ledenbestand zich 
pas na de bijeenkomst van 6 juli 2022 - en daannee na het verstrijken van de 
bezwaartermijn - heeft gevormd. De rechtbank neemt verder in overweging dat uit het 
verslag van de bijeenkomst blijkt dat ook de verkiezing van bestuursleden en het vaststellen 
van de contributie pas na het verstrijken van de bezwaartermijn zouden plaatsvinden, omdat 
deze waren voorzien op een eerste algemene ledenvergadering in september. De rechtbank 
is daarom van oordeel dat de vereniging op 6 juli 2022 niet aan de cumulatieve vereisten 
voor een informele vereniging voldeed. Het college heeft de vereniging daarom terecht niet 
als belanghebbende aangemerkt en het bezwaar van de vereniging terecht niet-ontvankelijk 
verklaard. 

2 Zie bijvoorbeeld de uitspraak van 8 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021 :2762 








