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Betreft: Tweede In Gebreke stelling en uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst luchtkwaliteit
Geacht College,

Op 21-6-2012 stuurden wij u een in gebreke stelling wegens het ontbreken van actie inzake 
ons verzoek om een actieplan op te stellen om een eind aan te maken aan de norm-over
schrijdingen luchtkwaliteit rond de Kennedylaan. Zoals u weet verplicht de wet de Wet Milieu
beheer daartoe.  Op 27-6-2012 deelde u mede hierdoor onaangenaam verrast te zijn.  Het 
bleek dat een collega van u met de voorzitter van onze vereniging telefonisch een afspraak 
had gemaakt voor een voorlichtingsbijeenkomst op 6-9-2012.  Door communicatiestoornissen 
was het verband tussen die voorlichtingsbijeenkomst en de eerdere in gebreke stelling 
onduidelijk. 

Uiteraard stellen wij een dergelijke voorlichtingsbijeenkomst op 6-9-2012 op prijs. Wij zullen 
daar dan ook graag aan meewerken.  Wij nemen aan dat u de bestaande plannen van de 
gemeente toelicht.  Van onze kant zouden wij op 6-9-2012 graag willen toelichten waarom die 
plannen onvoldoende zijn en waarom het nodig is effectievere plannen te ontwikkelen. 

Geheel los van die wederzijdse voorlichting staat het feit dat wij u dringend verzochten om 
een actieplan luchtkwaliteit zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer art. 5.9. Zoals u weet zijn 
wij van mening  dat het programma luchtkwaliteit en mobiliteit d.d. 3-4-2007 geenszins 
garandeert dat de overschrijdingen worden opgelost. Ook signaleerden wij met een simpel 
sommetje dat rond de Kennedylaan ook zonder overschrijdingen al sprake is van jaarlijks 
10,2 met verkeersslachtoffers vergelijkbare vermijdbare sterfgevallen.  Als B&W heeft u een 
zeer belangrijke (morele) verantwoordelijkheid  voor de locale gezondheid, ook als grens
waarden niet in geding zouden zijn. Tot slot signaleerden wij dat het in uw kennelijke voorne
men ligt om samen met de Provincie, SRE en andere gemeentes miljarden te investeren in 
de zg. grote Ruit om Eindhoven door nieuwe wegen door natuur- en buitengebied polder aan 
te leggen waarmee de luchtkwaliteit langs de Kennedylaan geenszins structureel verbetert. 
Ook wilt u een alternatieve (tunnel) oplossing voorshands niet in overweging nemen.  Om al 
die redenen stellen wij een formele afhandeling van ons verzoek op prijs.   

Het spijt ons daarom u bij deze wederom in gebreke te stellen om het mogelijk te maken 14 
dagen na deze in gebreke stelling in beroep te gaan wegens het niet tijdig nemen van een 
besluit ex. AWB art. 6:12. 
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