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Eigenaren percelen wel belanghebbende, ook al is omgevingsvergunning aangevraagd door provincie
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 25 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2863

‐ Op SmartNewz sinds: 26 oktober 2017

In het kader van de landinrichting Losser en de daarbij gemaakte afspraken over ruilverkaveling is op 17 april 2015 namens de provincie Overijssel bij het college een
aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kavelaanvaardingswerkzaamheden op percelen gelegen nabij de Fleuerweg en de
Drielandweg te Overdinkel. Deze percelen zijn in eigendom van appellanten en de aanvraag is ten behoeve van hen ingediend. Om op de aanvraag te kunnen beslissen
heeft het college de provincie verzocht om vóór 18 augustus 2015 aanvullende gegevens over te leggen. De provincie heeft vervolgens bij brief van 8 juli 2015 de
verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van die gegevens bij appellanten neergelegd omdat als gevolg van door hen vooruitlopend op de aangevraagde
omgevingsvergunning uitgevoerde werkzaamheden de uitgangssituatie voor vergunningverlening grondig was veranderd en de door de provincie aangeleverde
gegevens niet langer als basis voor de aanvraag konden dienen. Omdat appellanten haar de benodigde gegevens niet hebben aangeleverd, heeft de provincie niet
voldaan aan het verzoek van het college van 15 juni 2015. Het college heeft vervolgens bij besluit van 24 augustus 2015 de aanvraag buiten behandeling gesteld
omdat deze volgens het college niet voldeed aan de voorschriften voor het in behandeling nemen ervan.
Het college heeft bij besluit van 10 februari 2016 het daartegen door appellanten gemaakte bezwaar niet‐ontvankelijk verklaard, omdat zij volgens het college niet als
belanghebbenden bij het besluit tot buitenbehandelingstelling zijn aan te merken.
De rechtbank heeft overwogen dat het college het bezwaar van appellanten terecht niet‐ontvankelijk heeft verklaard omdat zij niet als belanghebbenden in de zin van
artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn aan te merken. De rechtbank heeft daartoe redengevend geacht dat appellanten slechts een van de provincie
Overijssel afgeleid belang hebben bij het besluit van 24 augustus 2015 op grond van de in het kader van een ruilverkaveling tussen appellanten en de provincie
gemaakte afspraken.
Afdeling: Om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt, dient de betrokkene een voldoende objectief en actueel, eigen, persoonlijk belang te hebben dat hem
in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door het bestreden besluit. Dat appellanten eigenaren zijn van de percelen waarvoor
de provincie de omgevingsvergunning heeft aangevraagd, is op zichzelf voldoende om hen aan te merken als belanghebbenden bij het besluit van 24 augustus 2015.
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