VEILIG EN GEZOND, N65 ONDER DE GROND

Reactie: secretariaat@n65.nl

Het kan niemand zijn ontgaan dat het Comité N65 alle zeilen bijzet voor een veilige en gezonde N65.
Omdat B&W Haaren dat belang kennelijk ondergeschikt acht, lopen diverse acties via de 2e Kamer en
via de rechter, vooruitlopend op de komende raadsverkiezingen in maart 2014 voor een betere B&W.

2e Kamer: Minister Schultz van Haegen van I&M heeft het kennelijk moeilijk met de vraag op 12 juni
2013 gesteld in de 2e Kamer of de Startnotitie N65 wel in overeenstemming is met wet - en regel
geving. Normaal worden vragen binnen 6 weken beantwoord. Dit keer duurt het wel erg lang.

Rechter, bestuursrecht: Hier zijn drie interessante ontwikkelingen te melden.
“1”. In een hoorzitting bij de Raad van State op 19 juli 2013 inzake de 1e procedure met B&W Haaren
merkte de voorzitter (Winnie Sorgdrager, oud-minister van Justitie) onder meer op dat de Raad van
State bij onze 2e procedure wel inhoudelijk naar de zaak zou kijken. Die 2e procedure gebruikte im
mers wel de door de Raad van State geadviseerde 'tover'woorden 'handhavingsmaatregelen' en
'rechtsoordeel'. We zijn benieuwd of de Raad van State die opmerkingen van Winnie Sorgdrager ter
harte neemt bij die 2e procedure over enkele maanden na bezwaar en beroep.
“2”. Geheel conform verwachting probeert B&W Haaren deze 2e procedure ook het bos in te sturen
met de woorden: “De gemeente Haaren is niet bevoegd omdat het verzoek het rijkswegennet be
treft.” Die reactie was ook al bekend bij de 1e procedure maar werd toen naarstig ingeslikt na de ver
wijzing dat art. 5.9 Wet Milieubeheer B&W voor luchtverontreiniging verantwoordelijk stelt. Overi
gens betreft het verzoek luchtverontreiniging en niet de N65. Het bezwaarschrift is ingediend.
“3”. Inmiddels zijn we ver gevorderd met de procedure in Straatsburg bij het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens (EHRM). We hebben een deskundige advocaat. Helaas kost die veel geld. De
financiering proberen we rond te krijgen via inwoners van Helvoirt die een particuliere rechtbijstand
verzekering hebben. Mocht u als lezer in Helvoirt verzekerd zijn voor rechtsbijstand, meldt u z.s.m.
aan via het mailadres rechtsboven. In alle andere gevallen stellen we een extra donatie op onze
rekening 1064.94.422 bijzonder op prijs. Hopelijk maakt uw medewerking de financiering sluitend.
Rechter, strafrecht: Vanuit het opvoedkundig beginsel 'wie niet horen wil, moet maar voelen' heeft
het Comité gezocht naar strafrechtelijke jurisprudentie over het gedogen van onverantwoorde
milieusituaties. Het blijkt dat rechtspersonen bij het gedogen van asbestverontreiniging actief wor
den vervolgd. Nu is asbest niet hetzelfde als luchtverontreiniging maar heeft wel soortgelijke effec
ten. Iedereen weet immers dat asbest ongezond is maar evenals bij luchtverontreiniging is alleen
duidelijk dat sommige blootgestelden in hun gezondheid worden getroffen maar wie precies wordt
getroffen, op welke termijn en op welke wijze, blijft onduidelijk. Inmiddels is een strafrechtelijke
aanklacht tegen B&W Haaren ingediend. We vrezen dat de Officier van Justitie terughoudend
optreedt nu het niet gaat om private maar publieke rechtspersonen. Discriminatie?

Tussentijds nieuws, alle originele stukken en een inschrijvingsformulier, vindt u op www.n65.nl .

