VEILIG EN GEZOND, N65 ONDER DE GROND

Reactie: secretariaat@n65.nl

Sinds jaar en dag hamert de Stichting Comité N65 op het feit dat de overheid (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu) via het NSL(Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)
de luchtkwaliteit verder van de wegrand berekent dan de wettelijk toegestane 10 meter. Als
gevolg signaleert het NSL bijna nergens in Nederland normoverschrijdingen luchtkwaliteit.
Daardoor worden ook geen maatregelen getroffen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Daarom blijven de sterfte percentages, zoals bijv. in Helvoirt, langdurig structureel hoger
liggen dan in een vergelijkbaar dorp zoals Haaren.
Sterker nog, er worden niet alleen geen maatregelen getroffen maar de beschikbare
budgetten bijv. langs de N65 worden nu gebruikt voor dwaze maatregelen zoals
fietstunneltjes etc.. Toch is het bewijs dat te ver van de wegrand wordt gerekend
overduidelijk. Het Europese parlement heeft duidelijk uitgesproken rond 2006/2007 dat
amendementen die Nederland wenste om verder dan 10 meter van de wegrand te mogen
rekenen, zijn verworpen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (strategische
adviescollege overheid) heeft dat verder bevestigd.
Desondanks heeft de Raad van State liefst 7 klachten van het Comité en diverse andere
groepen in Brabant op niet mis te verstane gronden naar de civiele rechter verwezen zonder
op de zaak inhoudelijk in te gaan. Op 12 oktober 2016 heeft de rechtbank Den Haag de
civiele vordering van het Comité en groepen uit Eindhoven, Maastricht en Utrecht wederom
afgewezen op niet inhoudelijke gronden; maar niet ontvankelijk. Via juridische
spitsvondigheden besloot de civiele rechter ons naar de bestuursrechter, lees Raad van
State, te verwijzen.
Deze uitspraak "van het kastje naar de muur" maakt duidelijk dat de overheid wat te
verbergen heeft. Het NSL kleurt rood als overal langs drukke wegen binnen 10 meter van de
wegrand wordt getoetst. Betreurenswaardig is dat de rechtelijke macht meehelpt dit feit te
verhullen. B&W Haaren en het Ministerie van Infrastructuur evenals Milieu I&M,
minachten in feite de burgers door ze op deze wijze te blijven bedotten.
Geen rechtgeaarde Nederlander kan een dergelijk ernstig overheidsmisdrijf accepteren. Het
probleem is alleen dat civiel procederen erg veel geld kost. De eerste offerte bedroeg al
bijna €50.000. De Raad van State bedekt dit overheidsoptreden met de mantel der liefde en
toetst nooit aan de Europese Richtlijn. Die bestuurlijke weg heeft dus nauwelijks zin.
Vandaar dat we in hoger beroep gaan van deze uitspraak en daarvoor financiering zoeken.
Stort ruimhartig op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in
Helvoirt. Langer leven in een gezonde leefomgeving is het waard.
Voor meer informatie over onze jarenlange procedures en bevindingen kunt u onze website
raadplegen www.n65.nl . Daar vindt u naast alle originele (juridische) stukken ook een
inschrijfformulier voor belangstellenden en donateurs.

