
Eindhoven, 9 oktober  2013

AANTEKENEN
Burgemeester & Wethouders 
Gemeente Eindhoven
Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven

In gebreke stelling handhavingsverzoek d.d. 04-06-2013 luchtverontreinigingsnormen. 
Geacht College B&W,

 Op  04-06-2013 verzochten wij op korte termijn handhavingsmaatregelen inzake de 
geconstateerde luchtverontreiniging langs de Kennedylaan. Die situatie is strijdig met de 
wettelijke voorschriften en vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid van 
omwonenden. Voor zover nodig, verzochten wij expliciet om een dwangsom resp. 
rechtsoordeel waarom u niet gehouden zou zijn tot urgente handhavingsmaatregelen. 

Uw pogingen, ook na ons bezwaarschrift van 11-8-2013,  een handhavingsbesluit  te voorko
men door naar I&M te verwijzen om geen besluit te hoeven nemen zijn mislukt door een 
schrijven van I&M verzonden op 4-10-2013 met de mededeling dat dit Ministerie hierin geen 
rol heeft. Omdat de beroepstermijn na uw afwijzing op 2-9-2013 van ons bezwaar dreigt te 
verlopen, zullen we binnenkort beroep bij de Raad van State moeten instellen dat u kansloos 
verliest. Om die reden zullen we binnenkort een pro forma beroepschrift bij de Raad van 
State indienen om u gelegenheid te geven alsnog tot handhavingsmaatregelen te besluiten. 
Om geen rechten te verspelen stellen wij u bij deze in gebreke teneinde op de kortst mogelij
ke termijn van 2 weken een handhavingsbesluit te nemen. Dit dossier sleept tenslotte al sinds 
15 februari 2012 door uw voortdurende vertragingstactieken. 

Voor de goede orde wijzen wij u op het volgende. Inmiddels is op 4 oktober een klacht bij 
EHRM ingediend samen met andere partijen. Voor details zie www.n65.nl onder Brabant.

Uit correspondentie met I&M met het Comité N65 (zie www.n65.nl onder nieuws), blijkt dat 
I&M opzettelijk de afstanden tot de wegrand in het NSL boven 10 meter wil houden, daardoor 
welbewust in strijd handelt met  RBL2007 art. 70 en  Richtlijn 2008/50/EC en zo het publiek 
bewust een veel te mooi beeld van luchtverontreiniging langs drukke wegen voorhoudt. 
Inmiddels is de Minister zich er van bewust dat dit een ambtsmisdrijf is ingevolge art. 355 lid 4 
WvS1.   Artikel 162 Sv verplicht alle "openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun 
bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, daarvan onverwijld 
aangifte te doen." Die strafrechtelijke verplichting geldt dus ook de het college van B&W in 
Eindhoven.  Graag vernemen wij per omgaand of u aan die verplichting gehoor geeft.   

Met vriendelijke groet, 
Belangenvereniging Bewoners Hudsonlaan (B.V.B.H.)

Ton Staals  Secretaris
Tel. 040-2431767 mob:06-38292024

1 Art. 355 lid 4 WvS: opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de bepalingen van de Grondwet of andere wetten of algemene 
maatregelen van inwendig bestuur van de staat, voor zover die uitvoering wegens de aard van het onderwerp tot hun ministeriële 
departementen behoort of uitdrukkelijk hun is opgedragen
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