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B&W Gemeente Haaren
Postbus 44
5076ZG  Haaren

Betreft: Bezwaarschrift handhavingsverzoek d.d. 30-05-2013 luchtverontreinigingsnormen. 

Geacht College B&W,

Op  30-5-2013 verzochten wij op korte termijn handhavingsmaatregelen inzake de 
geconstateerde luchtverontreiniging langs de N65. Die situatie is strijdig met de 
wettelijke voorschriften en vormt daarnaast een ernstige bedreiging voor de ge
zondheid van omwonenden langs de N65 in Helvoirt. Voor zover nodig, verzochten 
wij expliciet om een rechtsoordeel waarom u niet gehouden zou zijn tot deze 
urgente handhavingsmaatregelen. 

Uw antwoord op 9 juli 2013 luidt: “De gemeente Haaren is niet bevoegd omdat het 
verzoek het rijkswegennet betreft. Voor het rijkswegennet is de Minister van Infrastructuur 
en Milieu bevoegd gezag (art. 5.12 Wet Milieubeheer)” . 

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat art. 5.9 Wet Milieubeheer B&W Haaren - met 
uitsluiting van andere  instanties - verplicht  een plan op te stellen in de in bijlage 2, voor
schrift 13.1, aangegeven gevallen waarin een plandrempel wordt overschreden. Via uw 
actie leveren op uw verzoek andere autoriteiten een bijdrage aan het opstellen en uitvoe
ren van een zodanig plan.  Zo wordt geregeld dat het nationale plan zoals bedoeld in  art. 
5.12 Wet Milieubeheer in overeenstemming blijft met de locale overschrijdingssituatie.  U 
weigert kennelijk,  na een eerder verzoek d.d. 29-12-2011 ten tweede male uw verplichtin
gen te nemen ex art. 5.9 Wet Milieubeheer en daarnaast, los van normoverschrijding, uw 
verantwoordelijkheid voor de gezondheid in Helvoirt.  

Daarnaast dient ook B&W Haaren Europees recht toe te passen waaronder ro. 42 uit Ja
nacek (HvJ C 237/07 d.d. 25 juli 2008) blijkt: “dat bij een dreigende overschrijding van de grens
waarden of alarmdrempels, particulieren die rechtstreeks worden getroffen, moeten kunnen bewerkstelligen 
dat de bevoegde nationale autoriteiten een actieplan opstellen, ook wanneer zij, krachtens nationaal recht, 
beschikken over andere mogelijkheden om deze autoriteiten maatregelen te doen uitvaardigen ter bestrij
ding van luchtverontreiniging. ”  Ten tweede male weigert U burgers dit subjectieve recht dat al 
ontstaat bij alleen nog maar een risico op overschrijding. Vandaar dat wij hierbij bezwaar 
aantekenen tegen uw besluit  9 juli 2013 met verzoek uzelf een passende dwangsom dan 
wel bestuurswang op te leggen bij niet nakoming van uw verplichtingen.      

Met vriendelijke groet,
Secretaris Stichting Comité N65OH

Comité N65OH, secretariaat@n65.nl, www.n65.nl Torenstraat 47 5268 AS Helvoirt, KvK nr: 52186342 

http://www.m65.ml/

