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Helmond, 25 juni 2012

Betreft: In Gebreke Stelling Overschrijding normen luchtkwaliteit 
=================================================
Geacht College,

1. Op 7-5-2012 signaleerden wij normoverschrijdingen luchtkwaliteit rond de 
Europalaan/Kasteeltraverse met een verzoek om een plan op te stellen daar een 
eind aan te maken. Zoals u weet verplicht de Wet Milieubeheer daartoe.

2. Op 22-7-2012 reageerde u met de mededeling dat het NSL aangeeft dat er 
geen sprake is van normoverschrijding. Voor de goede orde Gelieve daarom het 
antwoord van de Minister te lezen  over de kwaliteit van het NSL in zijn bijgesloten 
schrijven d.d. 24 februari 2012, referentie IENM/BSK-2012/19549. Zonder volledig te 
willen zijn, gelieve goede nota te nemen  van bijv. de volgende opmerkingen: 
 Het in het NSL gehanteerde toepasbaarheids- en blootstellingscriterium is veel 

ruimer dan het zeer beperkte criterium in de Wet Milieubeheer art. 5.9 en de 
Richtlijn 2008-50-EG

  RIVM stelt dat er nog aanzienlijke onzekerheden bestaan
 Gedetailleerde onderbouwing van de door wegbeheerders gemaakte keuzes is 

merendeels door de wegbeheerders niet opgegeven.  
 Onzekerheidsmarges > 23% in de concentratie per locatie die de  Wet 

Milieubeheer en de Richtlijn 2008-50-EG niet toelaten.  
Bovenstaande citaten zijn slechts een deel van de opmerkingen van de Minister. 
Daarnaast zijn ook diverse andere externe bronnen aanwezig die de gebrekkige 
kwaliteit van het NSL afdoende aantonen. Ten overvloede wijzen wij er op dat meer
dere overschrijdingen van de NO2 norm 40 ug/m3 in 2009-2011 langs de Kasteeltra
verse zonder aanwijsbare redenen ineens verdwenen zouden zijn in 2015.  In de aan 
u voorgelegde berekeningen zijn die overschrijdingen helemaal niet verdwenen en 
worden er bovendien overschrijdingen geconstateerd van benzeen en fijn stof. Op 
geen enkele wijze heeft u aangetoond dat die aan u overlegde berekeningen niet 
zouden kloppen. Zelfs het bronnenmateriaal is niet opgevraagd. Bovendien geldt dat 
grenswaarden absolute normen zijn die onder geen beding op geen enkele locatie 
overschreden mogen worden. Twijfel, fouten en onzekerheden zijn derhalve niet 
toegestaan.     

3. Zoals u ook weet heeft  B&W een zeer belangrijke morele en juridische 
verantwoordelijkheid  voor de locale gezondheid, ook als grenswaarden niet in 
geding zouden zijn. Zonder enige motivatie stelt u dat uit onderzoek is gebleken dat 
de Noordoostcorridor een onmisbare schakel is in het totale pakket aan leefbaar
heids- en bereikbaarheidsmaatregelen.  Voor de goede orde maken wij u er op attent 
dat bij de besluitvorming rond de NOC/Brainport het directe effect op de luchtkwaliteit 



langs de N270 niet of nauwelijks aan de orde is geweest. Wel is bekend dat de ver
keersintensiteit langs de N270 daardoor nauwelijks zal afnemen. Er  zijn genoeg 
overheidsbesluiten die door de rechter terecht worden vernietigd. Een motie om 
ondertunneling nader te onderzoeken haalde geen meerderheid in PS ondanks de 
stelling dat aldus minder geld betere oplossingen zou kunnen bieden voor verkeer 
en milieu. Die optie is zelfs niet serieus onderzocht  Vandaar ons verzoek bij de 
Helmondse (her)overwegingen ook de luchtkwaliteit langs de N270 te betrekken en 
aldus het plan te maken dat de  Wet Milieubeheer art. 5.9 voorschrijft. 

4. Tot slot uw opmerking dat een tunnel-alternatief niet past binnen de 
Helmondse wegenstructuur. Voor de goede orde wijzen wij op het verleden waarin 
uw gemeenteraad een tunnelalternatief omarmde maar uiteindelijk tot de conclusie 
kwam dat de gemeentelijke begroting dat niet toeliet. Door gebruik te maken van de 
gelden die beschikbaar zijn, voor de NOC/Brainport vervalt dat argument 

2. Uw reactie alsmede het ontbreken van een oproep voor een hoorzitting, 
hebben ons tot de conclusie gebracht dat u de gesignaleerde luchtverontreiniging 
niet serieus wilt nemen. In ieder geval heeft u niet het gefundeerde besluit genomen 
dat de Wet Milieubeheer art. 5.9 voorschrijft. Het spijt ons daarom u bij deze in 
gebreke te stellen om het mogelijk te maken 14 dagen na deze in gebreke stelling in 
beroep te gaan wegens het niet tijdig nemen van een besluit ex. AWB art. 6:12. 
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