SmartNewz Omgevingsrecht

Smartnewz AR 2019/708

Geen inhoudelijke behandeling bij ontbreken actueel en reëel belang
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‐ Op SmartNewz sinds: 10 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft een omgevingsvergunning verleend aan een tuindersbedrijf. De rechtbank heeft het beroep van
appellant, wonende te Aarle‐Rixtel, gegrond verklaard, het besluit van het college vernietigd en het college opgedragen een nieuw besluit te nemen. Appellant heeft
het college in gebreke gesteld vanwege het uitblijven van een nieuw besluit. Op 31 oktober 2017 heeft appellant beroep ingesteld bij de rechtbank vanwege het niet
tijdig nemen van een besluit op de aanvraag.
Bij uitspraak van 12 januari 2018 heeft de rechtbank het beroep gegrond verklaard, vastgesteld dat het college een dwangsom heeft verbeurd van € 1.260,00 en het
college gelast om binnen een termijn van twee weken na verzending van de uitspraak een besluit op de aanvraag te nemen, bij gebreke waarvan het college een aan
appellant te betalen dwangsom verbeurt.
Op 6 februari 2018 is de aanvraag om de omgevingsvergunning door het tuindersbedrijf ingetrokken. Het college heeft verzet gedaan tegen de uitspraak van de
rechtbank. Bij uitspraak van 30 april 2018 heeft de rechtbank het verzet gegrond verklaard en het beroep van appellant tegen het niet tijdig nemen van een nieuw
besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning niet‐ontvankelijk verklaard, omdat appellant geen belanghebbende is bij dat besluit.
De Afdeling stelt vast dat het college ter zitting heeft bevestigd dat de aanvraag om een omgevingsvergunning door het tuindersbedrijf is ingetrokken. Hetgeen
appellant naar voren heeft gebracht geeft naar het oordeel van de Afdeling geen aanleiding voor twijfel omtrent de vraag of de aanvraag daadwerkelijk is
ingetrokken. De Afdeling is slechts gehouden tot inhoudelijke beoordeling van een hoger beroep, indien de indiener daarbij een actueel en reëel belang heeft. Indien
dat belang is vervallen, is de Afdeling niet gehouden uitspraak te doen uitsluitend wegens de principiële betekenis daarvan. Het hoger beroep van appellant is
vanwege het ontbreken van procesbelang niet‐ontvankelijk.
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