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Betreft: In gebreke stelling handhavingsverzoek  

Geacht College van B&W, 

Op 28 maart 2014 signaleerden we uw secretariaat per mail dat de Raad van State op 4 
februari 2014 ons beroep1 d.d. 16 oktober 2013 van het Comité N65 kennelijk gegrond 
verklaarde.  Uw argumenten (Ministerie van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag, 
herziening, herziening van een eerdere procedure etc.) , veegde de Raad van State van 
tafel.  Expliciet verwees de Raad van State in haar besluit naar uw verplichtingen ingevol
ge artikel 5.9 Wet Milieubeheer bij normoverschrijdingen van een plandrempel.   

Voor de goede orde wijzen wij nogmaals op de duidelijke schriftelijke uitlatingen van de 
Minister tegenover duidelijke wetteksten in deze voetnoot2. De onontkoombare conclusie 
moet zijn dat sprake is van een ambtsmisdrijf3 ingevolge art. 355 lid 4 WvS 2 juncto art. 
162 lid 1 Sv. Een ambtsmisdrijf met grote gevolgen voor gezondheid en levensduur van 
omwonenden langs drukke wegen door bebouwde kommen. U bent op de hoogte van het 
feit dat het NSL systematisch en welbewust veel verder van de wegrand rekent dan wette
lijk toegestaan. Daardoor worden veel normoverschrijdingen niet meer zichtbaar.

Ook bent u op de hoogte van het feit dat ingevolge art. 162 lid 1 Strafvordering u als 
openbaar college verplicht bent onverwijld aangifte te doen van een misdrijf met de 
opsporing waarvan zij niet is belast. Het is mede om uw verzuim in deze dat wij aangifte 
hebben gedaan  bij het OM. Die aangifte rust nu bij het Hof Den Bosch. 

Gebruikelijk is om binnen 6 weken na het besluit van de Raad van State van 4 februari 
2014 een hernieuwd besluit te nemen. Onze mail van 28 maart 2014 bedoelde een forme
le in gebreke stelling te voorkomen. Helaas is geen nieuw besluit ontvangen. Weshalve 
stellen wij u bij deze formeel in gebreke.

Met vriendelijke groet, 
Stichting Comité N65OH 

1 http://www.n65.nl/RvS-Haaren/Uitspraak-RvS-4-2-2014-in-Beroep-2.pdf
2  - Schrijven I&M d.d. 25 juli 2013 stelt in het slot van de 23e alinea: “dat toetspunten op minimaal 10 meter van de wegrand ge

plaatst moeten worden tenzij een gevel dichterbij is gelegen.” Zie http://www.n65.nl/RvS-Haaren/Ministerie-van-Infrastructuur-dd-25-
7-2013.pdf
- RBL2007 art. 70 stelt dat concentraties worden bepaald: “op niet meer dan 10 meter van de wegrand”. 
-Richtlijn 2008/50/EC stelt in ANNEX III: Section C:”for all pollutants, traffic-orientated sampling probes shall be at least 25 m from 

the edge of major junctions and no more than 10 m from the kerbside”.
- Richtlijn 2008/50/EC stelt in ANNEX III: A1: “Ambient air quality shall be assessed at all locations except .....” 

3 Art. 355 lid 4 WvS: “opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de bepalingen van de Grondwet of andere wetten of algemene
maatregelen van inwendig bestuur van de staat, voor zover die uitvoering wegens de aard van het onderwerp tot hun ministeriële
departementen behoort of uitdrukkelijk hun is opgedragen”
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