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Betreft: verweerschrift inzake het beroep van G.J.W.Baremans en de
Medezeggenschapsraad van basisschool 't Slingertouw

Wij zijn van mening dat wij ons bestreden besluit in aile redelijkheid hebben kunnen
nemen. Wij achten dit besluit bovendien zorgvuldig voorbereid en voorzien van een
deugdelijke motivering.
Ontvankelijkheid
Primair zijn wij van mening dat beide beroepschriften niet-ontvankelijk

dienen te

worden verklaard. Hiertoe geven wij u het volgende in overweging mee.
Het heroepschrift van G.J'w. Baremans is ingediend namens een aantal
omwonenden. Het bestreden besluit heeft echter enkel en alleen betrekking tot het
vaststellen van een hogere grenswaarde ter plaatse van het (nog te realiseren)
bouwplan "Spilcentrum Grasrijk". Nu dit besluit geen betrekking heeft op een van de
woningen van de indieners van het beroepschrift, dient dit beroepschrift naar onze
mening niet-ontvankelijk te worden verklaard. Geen van de indieners heeft immers
een rechtstreeks betrokken belang bij het bestreden besluit, hetgeen vereist is op
grond van het bepaalde in artikel1 :2, eerste lid van de Aigemene wet bestuursrecht
(Awb).
Het voorgaande is naar onze mening ook onverkort van toepassing voor het
beroepschrift van de Medezeggenschapsraad basisschool 't Slingertouw en een
viertal belangenvereningen. Hier komt nog bij dat wij vraagtekens plaatsen bij de
indiening van een beroepschrift door de Medezeggenschapsraad van de basisschool.
Het gaat hier immers niet om het bestuur van de basisschool. Oit bestuur zal naar aile
waarschijnlijkheid (wel) bevoegd zijn te rechtshandelingen te verrichten en in rechte
de basisschool te vertegenwoordigen.

Het gaat hier immers om een inspraakorgaan,

wiens belangen naar onze mening niet rechtstreeks bij dit besluit betrokken zijn. Er is
geen sprake van een collectief belang, dat los kan worden gezien van de individuele
belangen van de leden van de Medezeggenschapsraad.
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Bovendien kan in algemene zin worden gesteld dat de belangen van aile indieners
zijn afgeleid van die van het schoolbestuur zelf. loals de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) bevestigt in haar
uitspraak van 13 februari 2008 (zaaknr. 200704438/1)

heeft zij eerder overwogen

(onder meer bij uitspraak van 5 december 2007 in zaak nr. 200700885/1), dat bij het
besluit omtrent de vaststelling van hogere grenswaarden, naast degene die om deze
vaststelling heeft verzocht, uitsluitend de (toekomstige) eigenaar, andere zakelijke
gerechtigde of gebruiker van het gebouw waarvoor de hogere grenswaarde is
vastgesteld, rechtstreeks betrokken is.
Gelet op het voorgaande verzoeken wij u dan ook de beroepschriften nietontvankelijk te verklaren.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Eindhoven,

. mr. G.M.L. Evers-Cor
Hoofd

