
Comité
N65

Stichting Comité N65 Ondergronds Helvoirt

Raad van State

Afdeling Bestuursrechtspraak

PER FAX VERZONDEN Datum

8-2-2014
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Uw referentie: 2013300685/3/A4 Onze referentie: Telefoon
Overschrijding Normen 
Luchtverontreiniging langs de 
Kennedylaan in Eindhoven

Beroepschrift op Besluit B&W 
Eindhoven van 11 december  2012

0411-641699

Geachte Mevrouw E.C. Ruinaard,

Hartelijk dank voor de snelle toezending  van het uittreksel van het proces-verbaal van de 
zitting in verzet  inzake bovengenoemde zaak. Uw formulering van ons standpunt lijkt zeer
juist getroffen gezien de duidelijke schriftelijke uitlatingen van de Minister tegenover 
duidelijke wetteksten in deze voetnoot1. 

Voor de goede orde wijzen wij u er echter op dat het onvolledig is. Er is ook expliciet ge-
vraagd of de Raad van State als openbaar college wel of niet aangifte heeft gedaan inzake
het in de onderhavige procedure gesignaleerde ambtsmisdrijf van I&M ingevolge art. 355 
lid 4 WvS2  juncto art.162 lid 1 Sv. Zoals u ziet uit deze voetnoot3 is ook de Raad van State
als openbaar college verplicht onverwijld aangifte te doen van een misdrijf met de 
opsporing waarvan zij niet zijn belast.  Graag zien wij het proces-verbaal aangevuld met 
deze vraag.  
  

Met vriendelijke groeten,

C.B.A. Spil 
Locatie voor Juridische Correspondentie: Lage Driesstraat 25, 5268 BP Helmond
Telefoonnummer: 0411-641699 

1 - Schrijven I&M d.d. 25 juli 2013 stelt in het slot van de 23e alinea: “dat toetspunten op minimaal 10 meter van de wegrand geplaatst 
moeten worden tenzij een gevel dichterbij is gelegen.” Zie  http://www.n65.nl/RvS-Haaren/Ministerie-van-Infrastructuur-dd-25-7-2013.pdf

 - RBL2007 art. 70 stelt dat concentraties worden bepaald: “op niet meer dan 10 meter van de wegrand”. 

  -Richtlijn 2008/50/EC stelt in ANNEX III: Section  C:  for all pollutants, traffic-orientated sampling probes shall be at least 25 m from 
the edge of major junctions and no more than 10 m from the kerbside. 
   - Richtlijn 2008/50/EC stelt in ANNEX III: A1: “Ambient air quality shall be assessed at all locations except .....” 
2 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

3  Artikel     162 lid 1 Strafvordering
1 Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan 
zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier 
van justitie of aan een van zijn hulpofficieren, 
a indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel 
b indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft 
gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel 
c indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de 
naleving aan hen is opgedragen. 

http://www.n65.nl/RvS-Haaren/Ministerie-van-Infrastructuur-dd-25-7-2013.pdf
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafvordering/162.html

