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Afwijzing verzoek inpassingsplan Comité N65 Helvoirt

Ons kenmerk
IENM/BSK-2017/134073

Geachte heer/mevrouw,
De Stichting Comité N65 Helvoift heeft bezwaar gemaakt tegen een afwijzing van
een verzoek om een inpassingsplan voor de N65 bij Helvoirt. In het bezwaar doet
het Comité een verzoek om rechtstreeks beroep, op grond van artikel 7:la van de
Algemene wet bestuursrecht. Ik stem in met dit verzoek en doe u bij deze brief
het bezwaar en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken toekomen.
Meegezonden stukken
Met betrekking op het bezwaar
•
Het verzoek om een inpassingsplan voor de N65 dd. 17 februari 2017
•
De afwijzing van het verzoek om een inpassingsplan dd. 28 maart 2017
•
Het bezwaarschrift tegen de afwijzing dd. 5 mei 2017
Met betrekking op de civiele procedure die vooraf is gegaan aan het verzoek
worden toegezonden:
•
Dagvaarding d.d. 30 oktober 2015 met producties
•
Conclusie van antwoord d.d. 9 maart 2016 met producties
•
Akte houdende producties d.d. 27 juni 2016
Toelichting rechtstreeks beroep
Het Comité heeft eerder via een civielrechtelijke procedure geprobeerd het
ministerie te dwingen tot maatregelen voor luchtkwaliteit bij de N65. Deze
procedure liep vast op een formeel punt maar in de voorbereiding zijn wel alle
inhoudelijke argumenten tussen het ministerie en het Comité gedeeld.
Het Comité heeft een verzoek om een inpassingsplan gedaan om een
overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen tegen te gaan. De aanname dat er
sprake zou zijn van een overschrijding ter plaatst vloeit voort uit een andere uitleg
van de Richtlijn Luchtkwaliteit (2008/50/EG) en de Regeling beoordeling
luchtkwaliteit 2007 (Rb12007) ten opzichte van de uitleg die het ministerie
daaraan geeft.
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Het verzoek is afgewezen omdat uit de berekeningen die zijn uitgevoerd met de
monitoringstool voor het NSL blijkt dat er geen sprake is van een overschrijding
van de luchtkwaliteit bij de N65. Deze berekeningen zijn uitgevoerd volgens de
voorschriften die de Richtlijn Luchtkwaliteit en de Rb12007 stellen. Voor zover het
Comité een andere uitleg geeft aan deze eisen voor het meten en beoordelen
wordt deze lezing niet gedeeld.
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Nu de kern van het geschil ligt in de uitleg van de eisen die Richtlijn Luchtkwaliteit
en de Rb12007 stellen en de standpunten hierover inmiddels meermaals zijn
gewisseld ben ik van mening dat deze zaak geschikt is voor rechtstreeks beroep.
DE DIRECTEUR-GENERAAL BEREIKBAARHEID,
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M. Freq’1J
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