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Appellant woont 580 meter van treinstation vandaan; geen belanghebbende

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2513  ‐ Op SmartNewz sinds: 16 oktober 2017

Een inwoner van Ede kan zich niet verenigen met de wijze waarop de raad aan de herinrichting van het treinstation Ede‐Wageningen uitvoering wil geven.

Voorl. voorz. van de Afdeling: er dient een rechtstreeks verband te bestaan tussen het besluit en de belangenaantasting. De wetgever heeft deze eis gesteld teneinde
te voorkomen dat een ieder, in welke hoedanigheid ook, of een persoon met slechts een verwijderd of indirect belang als belanghebbende zou moeten worden
beschouwd en beroep zou kunnen instellen. Om aangemerkt te worden als belanghebbende in de zin van de Awb, moet een natuurlijk persoon een voldoende objectief
en actueel, eigen, persoonlijk belang hebben dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door het bestreden besluit.

Appellant woont op een afstand van tenminste 580 meter van het treinstation. Hij heeft vanaf zijn woning geen zicht op het treinstation. Mede gelet op de aard en
omvang van de ruimtelijke ontwikkelingen die hier mogelijk worden gemaakt, is de afstand te groot om te kunnen spreken van een rechtstreeks bij het bestreden
besluit betrokken belang.

Verder heeft appellant geen feiten of omstandigheden aangevoerd waardoor geoordeeld zou moeten worden dat ondanks de genoemde afstand een objectief en
persoonlijk belang van hem rechtstreeks door het belang zou worden geraakt. Dat hij opkomt voor het algemeen belang van reizigers bij een gebruikersvriendelijk
treinstation, betekent niet dat hij een persoonlijk belang heeft dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen.
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