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1. Bij verzoekschrift van 7 september 2020 heeft de Stichting Comité N65 Ondergronds 

Helvoirt (hierna: verzoekster) beroep ingesteld krachtens artikel 263 VWEU strekkende 

tot nietigverklaring van de beslissing van 6 juli 2020 van de Europese Commissie (hierna: 

de Commissie) betreffende het verzoek van 12 maart 2020 tot interne herziening van het 

besluit tot afsluiting van het dossier CHAP (2019) 2512.  

 

2. Het Koninkrijk der Nederlanden is bij beschikking van de President van de Tweede 

Kamer van het Gerecht toegelaten als interveniënt in deze procedure aan de zijde van de 

Commissie.  

 

3. In deze procedure onderschrijft de Nederlandse regering volledig het standpunt van de 

Commissie en alle daartoe aangedragen argumenten, zoals uiteengezet in het 

verweerschrift en de dupliek. 

 

4. De Nederlandse regering wenst in aanvulling op het verweerschrift en de dupliek enkel 

een opmerking te plaatsen naar aanleiding van punten 33 tot en met 36 van het 

verzoekschrift.  

 

5. In deze punten vermeldt verzoekster dat de Commissie Nederland ingebreke heeft gesteld 

met betrekking tot de naleving van de verplichtingen uit de richtlijn luchtkwaliteit 

(richtlijn 2008/50/EG1). De Nederlandse regering verduidelijkt dat deze ingebrekestelling 

de implementatie van richtlijn (EU) 2015/14802 in de Nederlandse regelgeving betreft. 

Deze ingebrekestelling gaat niet over de vraag of locaties voor het meten van de 

luchtkwaliteit in de omgeving van de N65 ter hoogte van Helvoirt te ver van de wegrand 

worden geplaatst.  

 

6. Voor het overige heeft de Nederlandse regering op dit moment geen inhoudelijke punten toe 

te voegen. Mogelijk zal de Nederlandse regering in een later stadium haar standpunt 

(mondeling) toelichten indien de gelegenheid daartoe zich voordoet. 

 
                                                 
1 Richltijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit 
en schonere lucht voor Europa, PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1–44. 
2 Richtlijn (EU) 2015/1480 van de Commissie van 28 augustus 2015 tot wijziging van diverse bijlagen bij de 
Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels 
betreffende de referentiemethoden, de validatie van gegevens en de locatie van de bemonsteringspunten voor de 
beoordeling van de luchtkwaliteit, PB L 226 van 29.8.2015, blz. 4–11. 
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Conclusie 

 
7. De Nederlandse regering verzoekt het Gerecht, in navolging van de Commissie, om: 

- de vordering van verzoekster ongegrond te verklaren en het verzoek af te wijzen, 

- verzoekster de veroordelen in de kosten van de procedure. 

 
 
 

Mielle Bulterman Joost Hoogveld Michelle de Ree 

 

Gemachtigden 

 

Den Haag, 2 maart 2021 
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