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Helvoirt, 19 maart 2012

B&W Gemeente Haaren
Postbus 44
5076ZG  Haaren

Betreft: Bezwaarschrift inzake ons verzoek d.d. 29-12-2012 het besluit te nemen ex art. 
5.9 lid 1 Wet Milieubeheer inzake overschrijding luchtverontreinigingsnormen. 

Geacht College B&W,

Op  29-12-2012 verzochten wij u het besluit te nemen ex art. 5.9 lid 1Wet Milieubeheer 
i.v.m. de  geconstateerde overschrijding van de normen gesteld voor luchtverontreiniging 
in de bebouwde kom van Helvoirt langs de N65.  

Gedateerd 6 februari en verzonden op 8 februari 2012, reageerde u op dat schrijven met 
de mededeling dat u op de veronderstelde luchtverontreiniging inhoudelijk niet ingaat en 
dit overlaat aan Rijkswaterstaat (RWS), het bevoegd gezag naar uw mening.

Op 15 februari 2012 verzochten we opnieuw het besluit te nemen zoals op 29-12-2012 
gevraagd maar brachten begrip op voor de noodzaak deze ingrijpende materie serieus te 
onderzoeken in en zagen een hernieuwd besluit binnen de door U zelf aangegeven 
termijn: 8 weken, te rekenen vanaf 16-01-2012, met belangstelling tegemoet.

Op 1 maart 2012 ontvingen we een mail van RWS met in hoofdzaak de stelling dat de N65 
in de bebouwde kom van Helvoirt getypeerd moet worden als SRM2. Op 2 maart 2012 
reageerden we met onder meer de constatering dat aan de voorwaarden voor SRM2 
(open, gewoonlijk buitenstedelijk, gebied waar de bebouwing relatief ver van de weg staat) 
zeker niet wordt voldaan in de bebouwde kom van Helvoirt en derhalve SRM1 toepasbaar 
is. Inmiddels is een afspraak voorzien op 29-3-2012. Derhalve is door u nog steeds niet 
het besluit genomen zoals op 29-12-2012 gevraagd in de vorm van een door B&W op te 
stellen plan, de uitvoering daarvan en de melding daarvan voor 1-4-2012 aan GS. Daar
mee wordt de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken na 8 februari overschreden en 
daarmee  evt. bezwaar niet ontvankelijk.  Dat was ongetwijfeld niet uw bedoeling. 

Het is dan ook uitsluitend tot behoud van recht dat we bij deze bezwaar maken tegen het 
ontbreken van het besluit zoals op 29-12-2012 gevraagd. 

Vriendelijke groet,
Secretaris Stichting Comité N65OH
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