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Bij beantwoording de datum en
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slechts één zaak in uw brief
behandelen.

Geachte heerr'mewouw,

C)ver het beroep met zaaknummcr A\{S 15 /7746 IIUISV 352 deel ik u het volgende mee.

De rechtbank heeft uitspraak gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. lndien in deze uitspraak
wordt verwezen naar een uitspraak met een ECll-nummer, is de tekst van de betre{fende uitspraak
onder dat nummer gepubliceerd op rvu.rv.rechtspraak.nl.

Tegen deze uitspraak staat voor €en belanghebbende en het bestuuËorgaan hoger beroep open. Dit dient
te r.r orden 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 bestuunrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In uw beroepschrift moet u vermelden \Á'aamm u
het niet eens bent met de uitspraak. U kunr ook digitaal hoger beroep instellen bij de Afdeling
BestuursrechtspÍaak van de Raad van State. Kijk op rr * s l u,rdr anslure rrl voor meer infonrntie over het
indienen lan digitaal beroep.

Als u naar aanleiding van deze briefrragen 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.
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uitspr aak
RECHTBANK AMSTERDAM

. 
Bestuursrecht

zaakn unrnrer: A\'lS I i'77+6

uitspraak van de meen'oudige kamer ran 22 jlli 2O16 in de zaak tussen

Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen-en Vrousenhuis te Amsterdanr. eiseres
(gemachtigclen: mr. G.l. Beij en nrr. N,Í.t{. Rrjutjes)

en

het slgemcen bestuur van de bestuurscommissie ran stadsdecl Centrum. renreerder
(gemachtigden: rnr. B. FlLrit. mr, R. \'erduijn en mr. Í{. Íltrsper).

{ls derde-partijen zijn bij de behandelin,s aanrrezr-s ge\\eest:
Phntage-1À eesperbuurt overleg- t!' Amsterdanr
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB)- te Amsterdam
Stichting Tussen .Amstel en Arais (SI'AA). te Amsterdanr
en
F. Hardonk, te Amsterdam.

Procesr erloop

B11 besluir ran l0 oktober l0l5 thet bc'streden be-luiti heeli rerrreerder een rergunnin-u rtror
r\ oning()nttrekking cerrei_qer,.l.

l-e_qen dit besluit heeft eisere:; lrezlaar genraakl en rerues'rder rerzocht onr in te stenmen
nret reclrtstrceks beroep. \'erseerder heeft lriennee ingestenrd en heeft het bezuaarschriÍi op
grorrd ran aftikel 7: la. rijfïe lid. ran de Algernene \\et bcstuursrccht (,\* b) aan de
rechthank doorÍ!ezt'nden.

Ver*eerder heclt een rcr*eerschrifl ingediend.

llet onderzoek ter zitting heeÍi plaats-ueronden trp -i i nraan :016. Dc' zaak is gcroegd
behandeld met dc zaken nret procedurenunrmers A\'l S l6' l5 8 err A \lS l 6 i05. \ia de
behandeling zijn de zaken gesplitst.

\arnens eiseres zijn rersclrenen P. Rullrnan err J. ran DLrijn. brjgcstaan door bor engerrtrernde
gcmachtigden.
Verueerder heeli zich laten r ertegenrr oordieen drror zijn gemachtigden.

\amens hct P lan tage- \\'ee sperbu u rt o\erlcg zijn rer.;chenen F. ardonl s'n ll. ran der
\\ erten. \amens de \ \ .\U ziin rerschenen H.G Banjes en F..l Kramer \arnens dr, S ! À."\

r is rerschenen P..\nink. t. l{ardonk is irr persoon r r:rsclrenen
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inzakc: L-rartselisch-[.uihei. [)ractrnic ()Lrdr- \Íanrcr-en \ r'ornrenhui.

[:],;i bc-.lrs;ing,.an::afrriill)ióhr'cid:rc;htbankh:t.'rrilcrz.'cl,-hciop;irJ [): \\.\F] cnilc
Sla'A zijrl intle gel;-scnliei.l i.teit.l,,l siirl.:lr-n ic ir\eriess.cr [)c rculrtt'ank hceft de

-!lcrraasdc;trrkkerr hirschrijrerr ran ií) aprii l0 ió en 1l aprii J0i(r \rn1\ irit_!.rcn. \lJat parrijr'rr
loejtemnling lrcbben r erleend (rm zLlndcÍ nadere zittirr,f uitspraak te di]en- hecft dc' rechthank' hct orrderzi,ek gesl.rterr

Or enregingen

L t)p ljausustusl0lSheetiei;eresrerrreerderrerztchteen
uilrtingonttrc'kkinrsrereunrting te \erlenen roor roonnalig rerpleeuhuis De \\'ittenbers
gele.gcn aan de \ieuse Keizersgracht 570 en tle \,lieLrle Kerkstraat I59 te Amsterdatn
íhierna: De \\'itlenbcrg). Eiseres i; \oonrl'n)enj onr ter plaatse jllorl-ita\ appartenrenren te
realiscrcn.

l. \ errrcerder hecft de !:cr r aasdc rergunnius bij het bestreilen hesluit uerreigc.rtl
Volgcn; i crrrccrdÈ'r kunnelr ile ruirnten ()p dÉ cetitc. trrectle cn rlerde rerdiepinu ran [)e
\\ ittenberg rrorden aangemerkt als rroonrLrimtc in de zin ran dc Fluisresringstret.
Vcrrrecrdsr hceit daarbij tlorrrila-gger cnd sl.aihi dat die ruinueri zijn be*or:nd d.rr'r direr>e
tretrtrkkencn. /ij stonrlen tlaar ingeschrerr'rr en rerblcren daar permanent. I)at dit rcrblijlin
het kader \an het ont\angcrr rau lerpleeezorg is geweest doct daaraan niet af. Naar dc
nrenirrgt rarr r errr ceriler is eer onttrekkingsreruunning rereist. Een rergrrnrrint rt'or
N on ingonttrekking is op grond ran het gcldende short-sta) beleid niet rnecr nrogelijl. llet
bcl.-.id roorzict ()ndeI rnecr ir cen qui)t ll] roor lret nrarintaal aantal te \erlencn
rergLrnningcrr Dit tlurrturn is irrnricldels bcr.'ikt.

1. I i',er-.'r heci zrch op h,.'{ ,,tantlpurrt gcitelJ dat in l)e \\ itt,.'n[rerg geen sprakr'i.
ge\\ccit \atr rrorrnnrirrrte in dc zin ran dc lluisresting'rret. zodat e\cnmin sprake kan zijn
ran hct t.nttreklen ran rroninqen aan dc rr oorru inrtc\ (\\rrritAd [)c hertrpsertrntlen ran
ciserci ral de r.'chthank hierna aÍionderlilk bespleken

l.l. t).'in dit ceschil \oorlisecnde rraag is.rl rcrueerder zich terecht ()f het standpunt
stelt dat r otrr de boLrrr plannen telt aanzien r an De \\ ittenbelg een
rroningonrtrckking:rer,:unnirrl is releist crnrtiat ídclen ranl ltct pand is ízijn)gebrurkt al.
\\ non ru nte

l.l [)e rechtbank ziet zich echter allereer.'r roor de \raac sesteld cfde derde-panryr'n die
zich al; z.rdanie hebberr gesteld ook als hL.lanshebbenden nrtteten uorden besclrould. Dc
rechtbank o\er\\ccgt in dir rerband dal cen rerqunniug tot \\oninsontlrekking is
aangcr raaqd ten hehoer r' \ alt sh0fi-sta\ . \'eru eerdel heeft tle aanr raa_q r.'Ltr eell
rrorirtgLrnftrekkinss\ersunning op 2 septenrber l0l5 roor de duur ran nrec rreker tcr ilrzace
eel;gtí. \aar aanleiding daanan hebben cle hierborc'n cenoenlde derde-paniien een
zien'rr iize ingcd iend.

].1. lnqsr.rlge artikel l:l.eer;telid\andei\\\hrrorrltonrlerbelanghehbendc.\erstaarl:
tlegc'nc rriens belan-q rechtstreeks bij cen br'sluit i., bc-trokken. lnqc-rolqe het delde li,.l rr Lrrclerr
tenaan/ian \ati rechlspeÍ\rrnen al', hLrn b.'larrgen nlcde bcichr)u\\il rlcalger .'necn
;ollccticre belairqcn die zi1 krachten-.. lturr tl,rel:,rellingerr c'n blijkr'n- hLrn tèitelijkc
rr etkzaant hedel r in het hijzrrrrder bchartis.'rr
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irizake: Frangcii'ch-l Lrthcr-. [)ia;e,nie Oudc \Íarneri.cri \ r,'LrrrerrhLrii

: : \','or dc rr:rag 'l cin Í.iiri-l]!'r--i'.'r: i..,:lairghcl,.l-.cridt i- al. hcJ .--ki iri ir-iikei i l.
cciilJ c,r aler(lu lii.l. raI dc ,\r'tr. i: trcpaieDd rri'rit rrc ill.fe r:,, r,-r krachtcn' zijrt slrttrrtai|t
,i,'rl'tcilins eir bli.ikcrr. zijrr fêiteill'c u erkzaarrrlrerlcn ecrr recht.'treck; hii iret [.c'trciien
he-.lLrit betlol.kerr al-Ílcnrcen of cr.rllectief belalg in het bijztuder hchai'tist \let aÍikel i :].' tlcrde lid. ran dc \rrb hce È d!'\\ctsc,.er blrlkcn' dc t()titarldki,\minglgc,,chicdeni..,
( Ka tr r'rstLtkken ll l9S8'l98S. l i ll l. nr 3. p. 3l-35 ireilig rr illen :'tellen dal (\rgartijatic5 al\
bclanghebbc'ndr Ltttrrretr 11pL,'rr1,3r1 ntiÍ: *elt algelneetl'.)í cIl!c.ti3f h,.'l:rrle Cfit;i.j zi;ll
itatutair tcn doel stell!'r te behanigen en \\aar\oor zii zich daadserkelijL inzetteu. br.1 l:ct
bcslLrit rechtstreeks is betrokken

{.5. Ten aanzicn \ an lret Plantage-\\ ecspertruun or erleÍ: .itclt de rechtbank \ asl dat zij
eeen bij ntrnriële aktc opgerichte rechtspersoon is en ook niet beschikt o\eÍ statuten.
lJeoordeeld moct daaÍon rr orden c'l'het Plantage-\\'ecspelbrrurt or erleg ii aan te nlerken al.i
cen rerenigin,u nret heperkte rechtsber oeg.l hcid- o,.rh uel infornre'le rereniqing seroerncl. irr

dc zin ran artikel l:ló rar hct Flrrrlerlijk \\etboek.

1.6. \',rlgcDs \a.,tc rcchtspraak i;;prake ran een rerenigilg nret hcperkte
rcchtsberoegdheid rrannee'r roldaan i; aan de cunrLrlatiere rercisten dat (l)eÍ een

l.'derhc.,tanil ir tlt hg ,-rnr cer .-\rsar i:atorii. h rerbarrd Saat dat i.i opgericht rocr een

bepaald doel. rodat sprake n),rct /ijn r an reselnratige lede n., eruade ring..'rr. ccn besiur.ii cn esn

'ame!1\!crkinÍt die op eniee continuïteit is eericht ( i I rle orsanisatie als eeD ecnheid dient
eleel te nenrcn aan het rechtsrerleer (zie b11 rr ijzc ran roorbeeld dc Lritspraken ran de
.\tileling hcstuursreclrtspraah ran de Raad ran Stare (de;\fdeling) ran Il maan 2008.
gepubliccerJ oo rr*rr 13gfi1,;p1;1ak nl onder rrunrnrsr [:f [-l:\[ R\/S:]008:ULír{06 en rln
It iulr l0lj. I-.( l l;\1.:RVS;1015:1i..1 li

ï.- [)e rcclrthank \tcll \.r)t (iat Iret Plarrtai]c-\\ccspcrburrrt orcrleg ri,.'t \(rl!k)ct aan dc
rercistcn orn aangerlerkt tc \\()rd!'r al! ecn \ereniginu nret bcpc'rkte rcchtsberrreqrlheirl rc'ed|.
orrrilat het orerleq niet be'chikt orcr een letlenbc;tand 

-legen 
cleze achtersrorld zal de

rechtbank hst P lanta::e - \\'eeipe rhu u 11 (\\ !-rlcg nict al,. rlerde bclanehebberrde in deze
proccdure aarrnrerken Onrclat dc irecr Van der \\csten cle zicnsrrijze en het rcrztrck aan cle

rechthank Lritdrukkclijk nanrens het orerleg lreclï ingedientl. ziet de rcchtbonk crennrin
a:rnleidinc onr de heer Van dr-r \\'estcn ir pcrsc'on als belanchebbentlc aïrr [s rrrerkerr.

-1.8 t it dc rtukken die de heer Ànink heeR Lr\eÍgelcgd rnÈt betÍekkinq tot de S-l ,\A bliikl
Jat dezc stichtirrg /ich tcn d()el stelt cic'br-lansen ran dc- bc'rroners in het oosteliik deel rarr de
t'innensrad r an \nrsterdam. rr aaronrler de Plantage \\'ee:perbuurt en de

Salphati SpinrrzabuuÍr tL'hehaÍiqcn Bliikcns anikel I rarr het orerqelcqde r.rinr'.'k,,el uit Jc
statut!.n ,,'iet d it ()p:

a het her.rrdcrcn \arl ec'n s,.)ed lc'eÈcn soonklirnaat. rraarbij rc'iliehcid. rnilieu.
\ erkr.ef;- en parkeersituatie belangrr-iki' aandachtspLrnten zi jn:
b. lic: in stand hoLrden ran ecn gted gcntcngd rerblrll;klinraat nlcr \\r'!otl- \\erk en
iiicn'trr'rlenendc en \ !'r'lorgcnds fitilcti!'i ill lliet aangctajt dtror t'rcrlast r aD drLrlrseebrltik.
pr(\ititutie. e\ el]erlrellten en h0reca:
c. het inte-greren ran ook nieLrr"e ' bedrijren. rrinkels. lrrrreca en irstellinseu in her
r\erigchied en rerbetering ran cl.'i,ualitc-it ran de openbare lLrintte:
d iret irt ;t:rrrr.j hottden \rr hct hiit(jrijch erfg.-ei! en rnrlrunreltjl ill ilct..rsr'r't.'bi:d [:ii
pr(rliCtslt r,rOr lcrniettirinu. \ L-rb(rLi\\ Cti herstcl:
L het beïni l,)e.lcr1 iarr hct bcleid ran die instaniie,, die be)iii'in!:en nerrr.:n 

"an 
t-.clang

rortr het leetllirnaat in cle betretferiile bLt,.rr1en. alle' in d.'tuinrstc zin ran het ri,.rorC
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[)c ;lichtir:s lracht dezc doelitcllingen , 'ndcr nieer tc bereiksn J.r,'rhrt ru.'ren rar:
pr!)c!-(lurej bij ilc or.'rheid. de bc;trursrechtcr crr de hLrrgcrlilk.- reehrer,.. herzii a!,.

zcil\tandig rechtsp.'rsrx'rr. h:lzij als ucntachtisilc ran be*oncr'
Tesen deze achtergroncl is naar het oordeel ran de rechtbanl roldoende eebleken dat de
algentcrte :n colle;tier e helangen die de S'l AA krachtens haar doel;tellincen err blijkens
haar tèitelijke t\ erkzaanlheden in het bijzonder behaftigt re'chtstreeks bij het br'srredr'Il besluit
betrokken zijn. \aar het oordeel ran de rechthanl dient de ST.1-,.1-,la:r ool: a!s
belanqhebbendc. bii dc'procedure te qorden aansenterkt.

1.9. Jen aanzien ran de VVAB o\en\eegt de rechtbank dar uit anikel 2. eerste lid. ran
de or ergelegdc statuten blijkt dat dez-e vereniging zich tcn doel stelt in de gemeente
Amsterdanr. met name in de binnenstad:
a. het behoud en herstel rarr de historische bebou*ing en stedenbe'uu kurrdigc
structutlr:
b. het handharen rarr het historisch karakter. her berorderen ran het stedenschoon err

Iret r erbeteren \ aD het stadsgericht:
c. het berrrrdercn ran de krraliteit. rraarundcr de openbarr'tttegankelijkhcid - ran de
openbare ruinrte. hÈt \\ater en het stedelijk groen inhegrepe'n:
d. het t!-scnsaau ran rerantlcrinscn tlie nrer dc hiert't'r en genoemde doelstellinscn
striitlig zij n: en

e. het be"orderen larr een goed uoun-. uerk-. en rerblijfsklirnaat en het tegengaan r an
orerlasl en allc.; sat rerder schadelijk kan zijn roor de hierbolen genoernde dclelstellingen.
I)e r ereniging tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door plannen. besluiten.
he.;chikkingen en fèitr-lijke :ituatíe; nter hetrckking tot de in het cerste lid genoende
rraarden te bcotrrdelen en daarop inr loed Lrit te .rcf'enen err tlaartr''e gebÍuik te maken ran alle
iluritlische; nriddelen. rr aaroldc.r in5praak. bezsaar en bcrttep. al dan nic-t (mede) narnens
atrderc be lan qhcbbcn (len

I e_qerr deze achterqrorrd i; naar het oordeel ran de rechtbank roldoende qeblckcn dat dc'
algerncne en collectic\e belanqen dir'de \'\'tB krachtcns haar doclstellinsen en blijken;
haar tèitclijke rrcrkzaarnhedcn in het bijzonder behanist rechtstreeks bij het bestreden bc'luit
betrokken zijn \aar her oordeel ran de rechrbank dienr ook dc VYAt] als belanehebhendc
bij de procedure te uordc'n aangenrerkt.

110. ltlaanzienranl.flartlttnko\er\\eesidcr!'chrbankdatnietingerchil i>darzij
tegenr)\er De \\ inenberg \\oonr en daarmee clirect zicht heefi op het pand. [)aarmee hceÈ
F. llardonk een rolloerrdc objectiefen actueel. eisen. persoonlijk belan-s dat haar in
roldoendc mate ondersclreitlt ran anderen en dat rechtstreeks $ordt seraakt dot)r het
bcstreden heslLrír. Dc' rcchtbank zal I:. I{ardonk dan ook als bc.lanehebbende in de zin r an de
,.\rr b aanrnerkcn.

5.1. Vt'orde heantutlrrding ran de rraagolrerrrcerderziclr terechl !.p het sÍaudpunt
stelt dat voor de boLr* plannen ten aanzien r an De \\'ittenber.{ een
rroninqonrtrekkingsrcruLrnninu ij \creist. is ran belang rrelk uettelijk kader ran toepassing
is. Per ljanuari l0lj is dc Iluisrestinssuer ?01-l in uerkinq gerÍedcn (Srb. l0l-1. ll,i). t)eze
\!et \enan$ de oude HLrisrs.stings*et. De Regionale H Lrisr estilrqsr erorden inq Stadsregitr
-\msterdam l0l-1 Íde Verordening) i' per I .iuli l0l5 aangepasr. In de Ven-'rtlening *urdt in
artikel ! . rrnder \ \ . cnJer de u el t eritaan; deIlrrisre;ling;rret]011.\udeaan\raasdateen
ran li ausu;ttts l0ii is hc( or ergangsrecltt \an artikcl 5i-zcsdelitl.ranclcÍ[uisrestinqsuc.t
It)l-l in dit ceral niet \ail t(\cpassitrg err ralt deze aan\raag- anders dan rerrreertler in het
hestreden besluit steh - (rndeÍ het nieuue recht.
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: -l I:r ariii.ei :. riinhÈí L'r rx.-ler i. iair C-.'liiri,rr';til::'rrc1 ltll: ;. \3p11!l rla: ir: I.'z:
\\e1 L'r aL- da:rr,.rP brÍrt-tencl-'htpalirtucir ï\arr(ll \!-r-\l.tari,irrrl:r '.i'r,..rirr,ririrLs: be.i,rtcn rLrirrt(
,,jir a! ,!ail niit tal.lrrcn nrci c-r.rr i.Í r,'rccr ar)deri ririnric!i i.,e ,illr,,l .'i'se-ehii.t i- \tr!)r
bes oning door eerr hrrisht.ruclen

' [)c rn.-nioric \an I!)cli.hting biirlc ilui'ie;tirrq!\\Ër ]íii l ('Í K. l0uv-:Í)lrr..il l i. rrr ir
\enn.ldt bi.i de anilcls_se\\ ij z"- toelichting bi,i dit artikel onclerdeel "Dc clcliitiri.'r';ttt
ltot)ttrui ll! ilt rtp2,'n'ntttt i Je gehlt' tlt'Hui.trt tlittl'ttr''t rrli ti'tt h':t/r-tr';it ruittt': Jia ti
Jur niet Lt:ruttrt t!l (rn of trer.tndere ruintut. hetttnJ ol gtschikt is tortt hlrotrins dotii
ean lrui;houdtn lrcelt in de pruktijk niet toor knt'lpurteu gc:r.'r',qLl en is duuttrrt orcrgr outcn
De tlclittitn'o t\ut:o\rel t ottittgttt ds t orttt:t lÈ1tri cn \ oon\ ule \ Betoningul.s
ilcrlotnd itl de dclinitic houit in dor de totutruinta client uls hutidtct'hlijl. Ttetde
rrouirtgeu:ijrt duunnt gecn vootu'ui tlt'n in clc:ín yitt de Iluistesting.slct 2(t Dit geldt ook
vuot' t'tti L'tt die. gcgercrt hurt iurithtitry ett trtr:icttingtn. .tletlts gt,tchikt :ijtt rrxr tilifuliik
t,'rhl tj l. :''rrlt hilt r t a'h. s1,1 t,,1r,,nt i(t trn tuÈ. tr

5 i \aar hct o,rrdcel ran cle rechtbank \old,)Èn dc,/orgplaat)en in [)s \\ iLtenbers aarr dc
hielroor in artikcl I. aanhef cn onder i. \an de Huisrestinusset 201-l ccnocmdc definitie. [)c
ruimtcn zíjn nret een -uortlijn af [e sluircn en ín die zin besloteu als bciloeld in dr'definitie
\let J: lrczanrenlijkc keuken cn t.rilet\ (),.rr1icningen \\r)rd!'n dc rrrinrtc'n l.srr.r'-rnd dotrr een

!eenpersoorrsihuishouden I it dc'definitic ralt niet al te leiclen dat onclcr hLri,,houden niet esn
ccnpcr\ourihuithouden kan \rrrden tcrstaan. (Jfde bc\\oncrs onderling een zodanige bancl

ontu ikkelc'n dat uc-sproken kan *orden !an een nleeÍpersoonshuishoudcn. zr)alr door eiserci
in trrilfel rrordt gctrokken. is in dit rerband dan rxrk niet ran bclang. [)c rechtbank ncemt
rotrrt: irr aartnrsrkin,u dat opnarttc in een rerpleer:huir zoals [)c \\ ittenberg in tle rcgel
heickerrt rlat de hetr,rklcnc daal pcrrnarrerrt \\ r)or'[ en l()rs (,n1\anst. tÍct rerhlrjf hecti in hct
rlgcnr'..:cn nuar ziin lard gdcn tlj(lclrjk karaitcr cn ondclschcitlt ziclr tlaarrnce ran het rerblijÍ'
irt ecrt zickcnhuii [)e he*ortcr. lrebbcn irr lrcl rerpleerhui' hun hr'.'filrerhlijfcn staan ilaar
,.rok inqcschrc'ren in d.'ha.,i:,rcqistratic. [)e ruinrtcn ir] I)e \\ Íltcnbcrs dic roor dczr. zorg
bestentd uarcn. ntoctcn rlálar het oorriec'l ran ile rechthank dan ook rrortlen aanq!'tr)erkt al:!
\\r)r)uruirnten in dc zirr ran dr' uisrestin-es\\et l0l-+.

5.1 lii"erc; hceli bcttrogd dat gecn sprake i) \an \\o(rnruimte rn dc zin ran de.

llui'\cjlinqs$!'t l0ll onrdat gr.en sprake i:! \an zelf5tandise \\oninscn [)c karncrs
{nrerendecl tlee- ert r ierpers..t-rrt; karnc rs ) zijn gccn beiloten ruinrtcrr rraarin ecn persoonlijkc
lcrensstec| kon rrLrlrlen gecreëercl. aldus eiseres \aar het ttordcel \an d!'rechtballk \er!'ijt
de,lefinitis- ran $tronruimte niet dal sprake is \at) relf.')randice \\o(rnr irntc. I it dc
kre\oeging "al dan niet tezamen met een oÍ nreer arrdere Íuinlten' in de detinitie bliikt dzrt

ook een be\\oordc kanrer trnder de dcflnitir'\an \\oonruimte ralt. I)e rechthank r indt r.'or
dit oordecl stcr.lr in het arrc:,[ \ an de Hoge Raad \ an l5 no\ cmher ]0 i -1.

E('l-l:\l-:llR:l0li:l Il5. uaarin de Hoge Raatl rriet alsluithare kanrer': in ecrr
\err/(rrsingshrris als rr0.rnrLrinrte hceti aangenrerkt. Ienaanzien\anhctbesldt!'nkaratrterrari
rlc rLrinrten rerrrijst de rechtbank naar hetgeen daalt-rcr in rgchtsorerrreqing 5.1 ran tleze
uit-.praak i: (\\ er\\ (rgen.

5.5 [:isc'res hectï \oor1:, aanqc\oerd dat De \\ ittenbers nier '-rrer$esend rtrrrr
pcr"IraDcnte beuLrning rrerd gc-bruikr otndat ileJhts f I 0 r (ntÈt het puntuebotrrr nlceg.tcld
;lechts l -{ '.-, J \ at) li.i gcb.-uu r i^ri de r erpleevz.'r-u rr ertl gellruikt. F iieres \r ti-st tÈr
()ndcrh.)Iu ins \ an (lit itandpullt rraar het schrijr en r an de arch itc:t ts.(i. \\ c'r cr i \\ rr e:1.
[)eze heeR op \ !-rli)ck vrr ei.ere; lg cppen lakle \ rn d? bedruin]tcn Jn dc



zaaknlrrnrer ; r\\ls 1 :'7"16 pasina ó \ arr 8

inzake; [.rangclis;ir-L irther" [)iaconr.'OLrtl; \lanrtcn-en VroLtrtcttÍtLri;

(.ltinr(,Ètinsrltiltterr irr hct \\ ittrrrbcrq i,rntplcr ia'tsr'.tell ,,p ÍJ--nc,JIi.\ilijl i 0í).8

r i.'rkante nreter en i . i.5 t iclkant.' nt.'t.'r'
[)e richtl-.ank 1)\ir\,,c.Jl dar tle qedccltJn \Jn cir! \.r/trÍ{i111r;-,-.i'rc11.le.-.rhtri-.li: rr:

hootdzaak eenzelfïe furrctie hebben als de lergelijkbare gecleelten ran eerr rrorring op eronrJ
'rarrhctint,rcrr'.sSin!-i.'J.Sanrlernd:aiÍiirt\arrdctlt',gcRaaJrii'tdctia,artgcurctktal'aart

de rroonruinrte dienstbare gecleelten. Deze ruirnten rnoeten dan oirk *orden meegeteld in dc
\a\tstelling ran de opperr lakte $tronruinrte Í)erechtbankstell\ajtdatuithetschrilrcrrrart
\\'erel enkei blijkt (lat dc hetlrLtirrten en de ontrrLretingsrLrintten ziin ntecltcnonten in de

berekening. Dat ook de keLrken;. hadkamers en rerkeersruirnten in deze berckening zijn
meeqenonen kan. anders dau doc,r eisere,< ter zittiug is betoosd. niet uit dit schrijren rrorden

afgeleid. Daarnree kan dc stelling !an ei)erei dat slechts I10,í ran De \\ inenberg roor
r erpleegzorg *erd eebruikt- zonder nadere tor.'lichrinc ol onderbourr inq. die hier ontbrecLt.
niet rrorden -se\olgd De rechtbank orer$eegt in dit rerhand \oorts dat dc'stellin-e ran
ciseÍes dat slechts i5 kanrers \o()r \r-rpleegzt'ru beschikbaar \\aren. hct italdpunt \an
rerrrcerdcr dat (na tclelonisch contac( mct cle huurdcr.t\msta) sprakc is serreest ran 8-.1

plaírticn \oor perrrrancntc bc$oning. nict uit.lLrit. F.r tras itnnt,.'rs splake ran meerilerc
berr,.rners per kancr'. zodat dezc -;tandpunten naar hct o<'rdeel ran de rechtbanl niet
onr eren igbaar ziln.

S ó. Li:erci bctoollt rcrdc[ tlat ir) (le uii\citingj$et ]01-l duitlelijk ii \ astg.elcgd dat de
rer'gunninuplichr alleen betrekking heeÍi op soonruimte clic katr bijrJragen aan het tegengaan
ran schaarste in het goedkope deel ran de $oningrnzrrkt. De ruim(en in [)e \\'ittenberÍr
kulnen gcziel clc spcciÍieke rcreistcn onr er tc nlogeÍr \erblii\en. nimnrer bijdragcn aan het
tescn-gaan \an :;chaarite ran go"'tlkopc \\()ringen cn hch(nen tlaartlnr ilLt; niet tot de
\\ ()n ing\ rr\)rrilil(l [)tr0r cerr onttrckking:rcr-gLrnnilrg ti ai.'cu handclI rc[$cerdcr in strijd nrct

hci rerb,.'J \.ir) (lét(,unrunicr)t (lu lrr,u\r,ir'
I)e rechtbank )telt \ait tiat op rrond ran arlikel l(r. clenl,: Iid- rln Llc Vcri-'rilett ini.: itt tlc
gcnrccnte ÀnliteÍdanl all!'\\r)onruinrtc i. aarrgerrez.'n al5 \crgurringpliclltis.È \\oorrruinltJ
al; bed.,.c'ld in arrikel i0 ran dc oude Lrisrc'tin-ssrret rhct huidi-!:c artikcl ll ran dc
I Iui:,\ cítiÍrgilr cl :0 i I ). t)at bctekent dat ook de $ o(rnnrinltcn in De \\-ittenberg ,u.ler d it
artikel \allcn [)e.'nrstandighcitl dat er tt'clatingsciscn -selden \orrr \\r)rrr)ruinttÈ in cËn

rcrpleeghuis- die tc't gerolg h,.'bben dat die rroonruinrtc niel r.ror.'cn icclcr bcreikbaar is. is
niet rcle\a0t rool het antrrotrrd op de rraag ol'al dan niet een onttrel'k ing'r etcun n inq i;
rercist. Dc reclrtbank rerrriisr naar de tclst ran artikcl ló. derrle lid. ran de Verordcnins.
Ook rcruc.crder is gebondcn aan het bcpaaldc in dc Vcrordenins- Ilet aangc\oclde bietit darr

ool.. ge!'n grond rot l hct rrr'rrdec'l dal \er\\cerder. di$r ccn anttrekking:rergunning tc
rcrlanscn- rnisbluik hceft g.'nraakt ran zijn bert'eudheid.

5 :. [.iseres heeÍi \o(\ni qe\\ezen.rp dc reuisrratic'ran De \\ ittenbcrs in hct
HLrisicstingsregister. \aar het orrrdecl ran de rechthank is die rc-gistratic':
''b ijeenktrnr stru irrte \an I nrl err rrtrorrtirnctie ran I rrl". eridentonjuist. Eiscre-i kan
daaraln in alle redelrjkheid rict dc conclLrsie rerbin.lcrt dirt cecn sprake i: \an $oonruinltc
Ic'n aanzicn \an het argumÈnt ran eisercs dat de roonÍirnctie niet krs lan *orden gelien \arl
de zorg or errr eegt de rechtbank dat het tèit dat z.-.rg rr ordt r erleend niet afdoet aan het ftit
dat *ordt roldaan aan de deflnitic \an \\oonruinrte zoals onJer -r.1. is orerrrogen
llisclcs heetï r erder heto.rgd dat De \\ ittenbere .'p de \\ ()l-he;chikk ins n ict als rr t t'nhu i' i:
irilrrscila-sen [)e rechthank rr\ cr\\ e!'st in dit rerbantl tlat deze krrajifiratic ir gcn]aakt tl.'n

bolrr.erc..an de berekcnin3 rar d,:.lrtri'cri'rtdc zaakbclasrinÍr ln ctat r srbartd gaat het onr hel
r\ odn-.ro rsa onr p ler als gc'heel. [)at is het ob-ject dat rtror de \\ Ol r arr belang is ln die zin i.
.le c,'rt'trLrctie anders tlan r tror regulicrc \oonruirnte. rnaar dat rlOst gr $ai.lr hst oordcel ran
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,i 8- Eiseres heeti rocrns aangeroerd dat rerrreerder-in stritd handelt met lre{ rerbod ran
' ri Illckcur Jrror sclijke se,.aihn niel gelijk te beharrilr'leu. [..ijcre. hecli claarbij retiiczennaar

Je sitLratie rond r erpleeghuis de Anrstelho I í huid ige Herntitagel. f)c cemc-cnte heeti erkend
dat \\oninscanttrckking in die sirLratie r nroeelijk tcn onrecltte, rier aan ord.- is gerrg,.';1 [;g
rechtbanL u ij;t er oncler r errr iizrnq naar r aste.jurisprudentje r an de A ldeling ( zie de
uiÍspraakran Itjuli 20ll. ECt-l:\t.:RVS:201-i:l9i)op dat een beroep ophet
geljkheidsbeginsel niet zo rer strekt dat eerr bestuursorgaan een eerder semaakte fLrut rnoet
herhalen Daarbij heefi de gerneente <:r nog op qerrezen dar. anders dan in deze zaak. bii de
Amstelhof geen sprale las ran bezlaren uit de buuí1 en dat het qudum \oor shon-sta\ nog
niet u as bereikt.

i.9. [:iserc's heeft \crder scjtcld tlat rerueerder in strijd handelt nret het
renrourrensbcgin;el clool terug tc k(rmen op ondrrbbelzinn iqc t()eze-gÍlinsen f:isere. hecti
hierbij uerrezcn opdc brief ran -l ÍebrLrari l()l-l ian uethouder Freek ()ssel cn dee-nail rarr
\l ran der llijden. adrocaar bij de eemccnte .\nrsterdant. In beidc stukken is naar hct
riorrlecl ran tle rechtbarrk veerr sprake tan ecn t'nduhbelzinniqe. onscclausuleerde
toez!'gsins. \\ etht uder Ossel geeti in ziin bri.'l'een algerneen standpunt *eer. nameliik tlat
ten aantien tan ttieurrbourr cr transfrrrnratie rraarbij nooit sprake is ee*eest \an pernlanente
beuonins. in het nieLrle'beleid geen sprake is ran r', on in-trrn ttrekking.
\1. ran der Hijden reaueert in haar s-nrailop de door de heer J. ran Duijtr scschetste jituatie.
l1r sehrtjfi: "Àl' ik het -Í!oed begriip ber inden zich in dat pand op dit n'lontert gcen

*orrirr-r.lcl. 1\)dat er olik gecn sprake karr zi.in ran * on ingorrttrckkin g " Í)c rechtbank k()nlt
.lan irok ti:i Jc corrciir;ic dat r an oniiiibbelziniligc t()e/eqgiirgcn rlecn ;prakc' i:

i.10. l'li:eres hscti tL-n slotte betoogJ da1 rerrreerdcr il stlijd halrdelt nret het
zor!:r ulJi-shcidsbeginscl dtror cccn 1r)rq\ Uldicc belanlrcnal\rcging tc Iltaken. [)c rcchtbank
conJtatsert dat rcrtrc'erdcr in het hestreden bcslLrit de d.tor eiscrei Da:rÍ rorcn gebrachr..
ar,guntcnten hceÍi bent'cmcl el1 nrcÈg!-\\r)gcn Ook zijn tlc irrgediendc ziensrrijzen bij het
besluit bctrrrkkcn. \aar het otrrdeel \ atl d!' rcchtbank sccli lr.'l bcstrcdcn bcsluit hic'Ínlec
blijk ran een z()rc\ uldigc belangcnaÍ\re3inu. Ilet het(rog ran eiseres slaagt niet.

:.1i. Dercchtbankltrnrt.seletophetrorrreaarriJe.t()tdeconclusir:datroortlc
hourrplannel \an ei.'cres cen \oninqonttrekkincsretsUllnintr i5 \ereitt. r)nldat een
iubstar)tiecl deel rau Dc \\ ittenbc'rg is geblLrikt als uoonruinrtc. \'errttlgens konrt de rraag
aan dc orde irfrer*ecrdel deze * on insontlrekl.ingsr ereunn inu in redelijklreid hecli kunnen
rreisercn [)ic rraag dietrt naar her..ordeel ran tle r,-'chtbank bercstiuend te l1r1lg11
beantrrorrrci. [)at op grond ran renreerders shom-sta\ belcid geen ruinltc. nleer bestaat rrror
hct tocstaan \an llrort-sta\ ten kostè \an \\ on in-qonttrekk irr sr hr'udt partijen niet rerdecld. \u
\ ait-staat dat eisercs Dc \\ ittr'nbefu \ il gaau benunen \ oor ihon-sta\ apparleurentcn. lrcett
rer\.'erder tle rersLr[rninq o\ereenkrnnstig het belcid ge$eisercl. [{et \oorqaaude bctekcÍlt
dat het bestreden besluit in rechte kan standhoLrden Her bert.rep zal t'ngegrond rrt rden
rerklaard Voor een pr.rceskt-rsten r g r1rL.Íde ling oiecn rergttetling ran het gritlic'reclrt ziet de
rechtbarrk seen aau leiding,
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Bcslissing

[)s rechtbank rerkÍann het benrep onge::ron

[)eze uitspraak is gedaan door mr. P. \'rugt. r oorzitter. en rlr. L.H \\'aller en
mr' J.'v\. vriethofl leclen. in aan'ezisheid ran nrr S. I eijen-\\'estra. srilller De beslissinq
is in het openbaar uiteesprerken op 12 j ulr 10 16.

de grifrier i\ huiten -ttuut onl
dc uitspnurk nrclc te ontlertckenen

i c-'.i ;l iL'-

4,Í\chrifi relzonderr aan parlijen op: ,2 
2 JUL 2nte

Rechtsmiddel
-Í-e-qen 

deze Lritspraak kan binnen zes *eken na de dag ran rerzendirrg daar\an hocer b!.r(rep
uorden inqesteld t'ii dc- Afdeling bestuursrechtspraak !an de Raacl lan Siate.
Als hoger beroep is ingesteld. kan brj cle \ J(\rzien ingenrec hter ran de hogerber.oepsrechter
r'.or,len.,erztrcht onr het trel'Íen r:n ec-n r it,.-.rlopise roorzic,ninq.


