
Raad
vanState

200808267/2.
Datum uitspraak: 19 januari 2009

AFDELING
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Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet
bestuursrecht) in het geding tussen:

1. G.J.W. Baremans en anderen, allen wonend te Eindhoven,
2. de vereniging Buurtvereniging Grashoek, gevestigd te Eindhoven, en

anderen
appellanten,

het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,
verweerder.



Bij besluit van 11 juni 2008 heeft het college van burgemeester en
wethouders van Eindhoven (hierna: het college) krachtens de Wet
geluidhinder waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare
geluidbelasting van de nog te realiseren woningen in SPILcentrum het
Slingertouw te Meerhoven. Dit besluit is op 26 juni 2008 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit hebben G.J.W. Baremans en anderen (hierna: Baremans en
anderen) bij brief, bij de rechtbank 's-Hertogenbosch ingekomen op
28 juli 2008, en de vereniging Buurtvereniging Grashoek en anderen (hierna:
Buurtvereniging Grashoek en anderen) bij brief, bij de rechtbank
's-Hertogenbosch ingekomen op 7 augustus 2008, beroep ingesteld. De
beroepschriften van Baremans en anderen en Buurtvereniging Grashoek en
anderen zijn na doorzending door de rechtbank 's-Hertogenbosch, op
14 november 2008 bij de Raad van State ingekomen.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een
enkelvoudige.

2.1. Uit artikel 20.1, eerste en derde lid, van de Wet milieubeheer volgt
dat uitsluitend een belanghebbende bij de Afdeling beroep kan instellen tegen
een besluit op grond van de Wet geluidhinder.

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Ingevolge artikel 1:2, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht
worden ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen tevens beschouwd
de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en
blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

2.2. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraken van
16 augustus 2006, zaak no. 200510537/1 en 200510321/1
(www.raadvanstate.nll is gezien de aard en gevolgen van het besluit, naast
degene die om vaststelling van een hogere grenswaarde heeft verzocht, in
beginsel uitsluitend de (toekomstige) eigenaar, andere zakelijke gerechtigde
of gebruiker van een woning waarvoor de hogere grenswaarde is
vastgesteld, rechtstreeks bij het besluit betrokken. Voor de woningen van
Baremans en anderen zijn bij het bestreden besluit geen waarden voor de ten
hoogste toelaatbare geluidbelasting vastgesteld. Zij kunnen niet als
belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht worden aangemerkt, zodat voor hen geen beroep bij de
Afdeling openstond tegen het bestreden besluit. Het beroep van Baremans
en anderen is kennelijk niet-ontvankelijk.

2.3. Uit het samenstel van het eerste en derde lid van artikel 1:2 van de
Algemene wet bestuursrecht volgt dat een rechtspersoon ook bij de



toepassing van het derde lid slechts belanghebbende bij een besluit is, indien
een door hem in het bijzonder behartigd belang als bedoeld in het derde lid
gelet op de aard en gevolgen van dat besluit rechtstreeks bij dat besluit is
betrokken.

2.3.1. Volgens artikel 2, eerste lid, van haar statuten is het doel van
Buurtvereniging Grashoek het behartigen van de belangen van de bewoners
in de wijk Meerhoven van alle straten omsloten door de Heerbaan, Grasdreef,
Meerhovendreef en de gemeentegrens Veldhoven alsmede het organiseren
van activiteiten voor jong en oud op recreatief gebied.

De statutaire doelstelling omvat het belang waarvoor
Buurtvereniging Grashoek in de onderhavige procedure opkomt.

2.3.2. Dit betekent echter nog niet dat er sprake is van een belang dat
rechtstreeks betrokken is bij het besluit van 11 juni 2008.

Het laatstgenoemde besluit bestaat uit een bundel beschikkingen.
Het besluit stelt, voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege de
bestaande weg, met betrekking tot de afzonderlijke in dat besluit genoemde
nieuw te bouwen woningen hogere grenswaarden dan de wettelijke
voorkeursgrenswaarde vast. Het gevolg daarvan is niet alleen dat die
geluidbelasting op de gevel van elk van die woningen hoger mag zijn dan de
wettelijke voorkeursgrenswaarde, maar ook dat de gemeenteraad is
gehouden maatregelen met betrekking tot de geluidwering van die gevels te
treffen om te bevorderen dat de geluidbelasting binnen elk van die woningen
niet meer bedraagt dan de in artikel 111, tweede lid, van de Wet
geluidhinder bedoelde waarde.

Zoals hiervoor in overweging 2.2 is overwogen, is gezien de aard
en gevolgen van het besluit, naast degene die om vaststelling van een
hogere grenswaarde heeft verzocht, in beginsel uitsluitend de (toekomstige)
eigenaar, andere zakelijke gerechtigde of gebruiker van een woning waarvoor
de hogere grenswaarde is vastgesteld, rechtstreeks bij het besluit betrokken.
Het door Buurtvereniging Grashoek behartigde collectief belang is gezien de
aard en gevolgen van het besluit van 11 juni 2008 niet rechtstreeks bij dat
besluit betrokken. Het beroep van Buurtvereniging Grashoek en anderen is in
zoverre kennelijk niet-ontvankelijk.

2.3.3. De door de Medezeggenschapsraad basisschool 't Slingertouw,
Projectgroep "Geen A2 door Grasrijk", Belangenvereniging Grasrijk Oost en
Bewonersvereniging Grashoven, die met Buurtvereniging Grashoek beroep
hebben ingesteld, behartigde collectieve belangen zijn, daargelaten de vraag
of hun doelstellingen de belangen omvatten waarvoor zij in de onderhavige
procedure opkomen, gezien de aard en de gevolgen van het besluit van
11 juni 2008, evenmin rechtstreeks bij dat besluit betrokken. Het beroep van
Buurtvereniging Grashoek en anderen is ook in zoverre kennelijk
niet-ontvankelijk.



Aldus vastgesteld door mr. J.H. van Kreveld, lid van de enkelvoudige kamer,
in tegenwoordigheid van mr. C. Taal, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Kreveld
lid van de enkelvoudige kamer

w.g. Taal
ambtenaar van Staat

Tegen deze uitspraak kan verzet worden gedaan bij de Afdeling (artikel 8:55
van de Algemene wet bestuursrecht).
- Verzet dient schriftelijk en binnen zes weken na verz.ending van deze

uitspraak te worden gedaan.
In het verzetschrift moeten de redenen worden vermeld waarom de
indiener het niet eens is met de gronden waarop de beslissing is
gebaseerd.

- Indien de indiener over het verzet door de Afdeling wenst te worden
gehoord, dient dit in het verzetschrift te worden gevraagd. Het horen
gebeurt dan uitsluitend over het verzet.

325-492.
Verzonden: 19 januari 2009

Voor eensluidend afschrift,
de secretaris van de Raad van State,
voor deze,

mr. H.H.C. Visser,
directeur Bestuursrechtspraak


