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Civiele Procedure aangespannen door Stichting Comité N´65 en de Staat der Nederlanden 
krijgt van de Rechtbank den Haag geen uitstel meer.  In het geding is de onrechtmatige 
overheidsdaad, door bij het bepalen van luchtverontreiniging verder van de wegrand te 
toetsen dan de maximaal 10 meter die de wet  voorschrijft.

Het langs of in directe omgeving  van drukke verkeerswegen wonen, levert zoals algemeen 
bekend is  gezondheidsproblemen op en leidt tevens tot vervroegd overlijden. Daarover zijn 
de deskundigen het eens, ook de milieubewegingen dragen onder anderen daarover hun 
zorgen uit.

De politiek is lang doof geweest voor deze  problematiek en argumenten, maar daarin schijnt

verandering in te komen. De juridische haarkloverijen over interpretatie van regel – en 
wetgeving in de afgelopen 3 jaar, hebben de door ons aangespannen procedures ernstig 
gefrustreerd. Hierdoor blijven maatregelen uit, om te komen tot een duurzame oplossing, 
door o.a. ondertunneling van de N65 onder Helvoirt.

Op maandag 15 augustus zal er om 9.30 uur een zitting van de Rechtbank plaatshebben over
dit geschilpunt, waarbij beiden partijen hun standpunten nogmaals uiteen kunnen zetten. 
Het belangrijkste inhoudelijke verweer van het Rijk is een juridisch achterdeurtje: Toetsen 
verder dan 10 meter van de wegrand zou zijn toegestaan als daar niemand woont. Dat 
verweer van het Rijk blijkt afgeschoten te zijn in het Europese parlement, met als argument 
dat met die Nederlandse interpretatie  het Europees ambitieniveau  voor de bescherming 
van gezondheid niet wordt gehaald. Via dit juridisch achterdeurtje probeert het Rijk dit 
Europees ambitieniveau dus te verlagen. 

Jammer dat deze zitting midden in de zomervakantie valt, maar geïnteresseerden kunnen 
deze openbare zitting bijwonen vanaf 9.30 uur in het Paleis van Justitie, Prins Clausplein 60, 
den Haag. In een komende verschijning van dit blad, zullen we u informeren over de 
uitkomst van deze zitting.

Voor meer informatie over onze jarenlange procedures en bevindingen kunt u onze website 

raadplegen www.n65.nl . Daar vindt u naast de originele stukken ook een inschrijfformulier 
voor belangstellenden en donateurs.  Met uw inschrijving daarvoor, toont u niet alleen uw 
belangstelling en zorg, maar levert u ook een broodnodige ondersteuning aan onze Stichting

Een mooie zomervakantie toegewenst en hopelijk tot ziens op de 15de augustus!

http://www.n65.nl/

