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Betreft: In Gebreke stelling Norm-overschrijding luchtkwaliteit rond Kennedylaan Eindhoven 
Geacht College,

Op 16-2-2012 signaleerden wij norm-overschrijdingen luchtkwaliteit rond de Kennedylaan met 
een verzoek om een plan op te stellen daar een eind aan te maken. Zoals u weet verplicht de 
wet de Wet Milieubeheer daartoe.

Op 2-3-2012 stuurde u als reactie op ons schrijven van 16-2-2012 dat het Eindhovense actie
programma luchtkwaliteit d.d. 3-4-20071 het probleem zou oplossen. Op 5-4-2012 spraken wij 
daar onze twijfels over en constateerden dat het actieprogramma luchtkwaliteit d.d. 3-4-2007 
geenszins garandeert dat de overschrijdingen worden opgelost. Integendeel. Daarnaast sig
naleerden wij met een simpel sommetje2 dat rond de Kennedylaan ook zonder overschrijdin
gen al sprake is van 10,2  jaarlijks vermijdbare met verkeersslachtoffers vergelijkbare sterf
gevallen.  B&W heeft u een zeer belangrijke (morele) verantwoordelijkheid  voor de locale 
gezondheid, ook als grenswaarden niet in geding zouden zijn. Tot slot signaleerden wij dat 
het in uw kennelijke voornemen ligt om samen met de Provincie, SRE en andere gemeentes 
miljarden te investeren in de zg. grote Ruit om Eindhoven door nieuwe wegen door de polder 
aan te leggen waarmee de luchtkwaliteit langs de Kennedylaan geenszins structureel verbe
tert. Ook wilt u een alternatieve (tunnel) oplossing voorshands niet in overweging nemen. 

Na 5-4-2012 werd niets meer vernomen behalve een telefoontje van een ambtenaar die 
suggereerde dat mogelijk een gesprek zinvol zou zijn. Deze gang van zaken en het ontbreken 
van een oproep voor een hoorzitting, hebben ons nu tot de conclusie gebracht dat u deze 
zaak niet serieus neemt. Het spijt ons daarom u bij deze in gebreke te stellen om het mogelijk 
te maken 14 dagen na deze in gebreke stelling in beroep te gaan wegens het niet tijdig ne
men van een besluit ex. AWB art. 6:12. 

Met vriendelijke groet, 
Belangenvereniging Bewoners Hudsonlaan (B.V.B.H.)
Ton Staals  Secretaris
Tel. 040-2431767 mob:06-38292024

1 http://www.eindhoven.nl/web/file?uuid=79a63b0f-cda5-4cca-9cb2-2464a1e0500a&owner=e4ce69a8-6570-  
4b06-9919-2009e2927cdd&contentid=61331

2 Zeg, gemiddeld 1,5 jaar kortere levensduur. De Kennedylaan is 4,5 kilometer lang. De gemiddelde bevolkings
dichtheid per km2 in Eindhoven is 2.438 volgens CBS. Dit betekent dat de Kennedylaan schuldig is aan 
2x4,5x2438x1,5=32.913 gemiste levensjaren. Omgerekend naar verkeersslachtoffers, praten we dus over 
32.913/ 80,5/40,25=10,2 vermijdbare sterfgevallen per jaar bij een gemiddelde leeftijd van 40,5 jaar per 
verkeersdode.
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