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Helvoirt, 18 juni 2012
Burgemeester & Wethouders
Gemeente Haaren
Postbus 44
5076ZG Haaren

Betreft: In gebreke stelling

Geacht College van B&W,
In ons schrijven van 29 december 2011 signaleerden we in Helvoirt overschrijding van de
grenswaarden genoemd in bijlage 2 van de wet Milieubeheer bij stikstofdioxide, PM10 en
benzeen, zowel in 2010 als in 2015. Bij een dergelijke overschrijding gebiedt art. 5.9 lid 1
van de Wet Milieubeheer dat B&W een plan dient vast te stellen, waarin wordt aangege
ven op welke wijze en door middel van welke maatregelen voldaan zal worden aan de
grenswaarde, binnen de voor die waarde gestelde termijn.
In uw schrijven d.d. 6-2-2012 deelde u mede dat Rijkswaterstaat (RWS) bevoegd gezag is
in deze. Ons schrijven d.d. 15-2-2012 bracht enig begrip op voor de noodzaak van serieus
onderzoek door de gemeente en werd een een hernieuwd besluit verzocht uiterlijk binnen
8 weken, te rekenen vanaf 16-01-2012. Wij bevestigden in dat schrijven ook ons gesprek
d.d. 8-02-2012 waarin we met vreugde vernamen dat u onze zorgen over de kwaliteit van
de lucht en daar mee verband houdend het welzijn van de burgers langs de N65 deelt en
er zelfs een persbericht aan wijdt.
In uw schrijven d.d. 27-2-2012 herhaalde u echter dat RWS bevoegd gezag is en stuurde
u onze correspondentie door naar RWS. Uitsluitend tot behoud van recht is daarom
formeel bezwaar d.d. 19-3-2012 gemaakt tegen het ontbreken van het besluit zoals op 2912-2011 gevraagd. Ondertussen heeft een gesprek met RWS plaatsgevonden op 29-32012 en volgden enkele summiere standpuntuitwisselingen per mail. Daarbij bevestigde
RWS ons standpunt dat B&W bevoegd gezag in deze is. Op 23-3-2012 volgde uw
schrijven dat over uiterlijk op 3-7-2012 uitspraak op bezwaar volgt. U schakelde nu tevens
een commissie bezwaar- en beroepsschriften in van wie wij verder niets vernamen.
Uit andere correspondentie is u heel goed bekend dat luchtvervuiling voor omwonenden
tot op 1000 meter van een drukke snelweg zoals de N65, slecht is voor de gezondheid en
de leeftijdsverwachting verlaagt. Op basis van statistisch cijfermateriaal, zijn u calculaties
voorgelegd waaruit blijkt dat sprake is van 2-6 vermijdbare doden per jaar in Helvoirt. Deze
calculaties zijn door u niet weersproken.
Deze gang van zaken en het ontbreken van een oproep voor een hoorzitting, hebben ons
evenwel tot de conclusie gebracht dat u deze zaak niet serieus neemt. Het spijt ons daar
om u bij deze in gebreke te stellen om het mogelijk te maken na 3-7-2012 in beroep te
gaan wegens het niet tijdig nemen van een besluit ex. AWB art. 6:12.
Met vriendelijke groet,
Stichting Comité N65OH p.a. .......
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