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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

 

Bestuur Comité N65 
T.a.v. C.B.A. Spil, voorzitter en F. Bos, secretaris 
 
Per e-mail aan: bestuur@n65.nl  

 
 
 
 
Datum:  20 juli 2021 
Betreft:  Verzoek om informatie  

 

 
 
Geachte heer Spil, 
 
In uw e-mail van 29 juni 2021 verzoekt u met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna Wob) om informatie.  

 
Uw Wob-verzoek luidt als volgt: 
 

1. Wat omvat precies, geografisch gezien, de zone of agglomeratie waarin de 
N65 door Vught en Helvoirt is gelegen? 

2. Wat zijn de exacte locaties van alle meet- en rekenpunten ex art. 7 LKR in 
die zone/agglomeratie? 

3. Wat zijn in die zone/agglomeratie de daggemiddelden PM10 en PM2.5 op 
die meet- c.q. rekenpunten? 

4. Graag toezending van de laatste rapportage aan de EU-Commissie ex art. 

27 LKR met aanduiding van de zone of agglomeratie waarin de N65 door 
Vught en Helvoirt is gelegen. 

 
De door u gevraagde informatie is reeds openbaar. De plicht tot openbaarmaking 

op grond van de Wob heeft geen betrekking op informatie die reeds openbaar is.  
Hieronder licht ik dit per punt toe. 
 

1. Wat omvat precies, geografisch gezien, de zone of agglomeratie waarin de 
N65 door Vught en Helvoirt is gelegen? 
De onderverdeling in zones en agglomeraties is beschreven in de 

“Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, die is te raadplegen via 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022817/2021-04-03 (status 7 juli 
2021). Verder is informatie over de in Nederland gehanteerde zones en 
agglomeraties in het kader van de Europese Richtlijn “RICHTLIJN 
2008/50/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 mei 
2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa” 
(hierna: de richtlijn) beschikbaar in het “Verslag over de beoordeling van 

de luchtkwaliteit in Nederland in 2019 overeenkomstig de Europese 
richtlijnen 2004/107/EG, 2008/50/EG en 2011/850/EG” (hierna: het 
verslag). Het laatste verslag, van november 2020, is te vinden op de 
website https://www.luchtmeetnet.nl/nieuws onder het tabblad “RIVM”. 
Tot slot is informatie over zones en agglomeraties beschikbaar bij het 
Europees Milieu Agentschap via de website 
https://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/aqd. De N65 bij Vught ligt in de zone 

Zuid-Nederland, NL0300.  
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2. Wat zijn de exacte locaties van alle meet- en rekenpunten ex art. 7 LKR in 
die zone/agglomeratie? 
Voor de locaties van de officiële meetpunten van luchtkwaliteit, verwijs ik 
u naar de website https://www.luchtmeetnet.nl/. Voor de locaties van de 
binnen het NSL gehanteerde rekentool, zie de website https://nsl-

monitoring.nl/. 
 

3. Wat zijn in die zone/agglomeratie de daggemiddelden PM10 en PM2.5 op 
die meet- c.q. rekenpunten?  
Alle resultaten van de officiële metingen, zowel de uurwaarden als 
afgeleiden daarvan zoals daggemiddelden, zijn beschikbaar op de website 

https://www.luchtmeetnet.nl/rapportages. Alle resultaten van de officiële 

berekeningen, inclusief de gebruikte invoer, zijn beschikbaar via de 
website https://nsl-monitoring.nl/monitoring-
nsl/exporteren/weggegevens/. In de berekeningen worden geen 
daggemiddelden berekend maar wel mogelijke overschrijdingen van de 
grenswaarde voor daggemiddelden.  

 

4. Graag toezending van de laatste rapportage aan de EU-Commissie ex art. 
27 LKR met aanduiding van de zone of agglomeratie waarin de N65 door 
Vught en Helvoirt is gelegen.  
Voor de laatste rapportage verwijs ik u naar het onder punt 1 genoemde 
verslag dat reeds openbaar is. 

 

Nu de door u gevraagde informatie reeds openbaar is, kan ik deze niet opnieuw 
openbaar maken.  

 
Mocht u nog vragen hebben over deze brief, neemt u dan gerust contact op met 

het Wob-cluster. De contactgegevens staan bovenaan deze brief. 
 
Hoogachtend, 
 
de Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport,  
namens deze, 
clusterhoofd directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
 
 
 

 
mr. M.T. Veldhuizen 
 
 
 

 

 

 
 

https://www.luchtmeetnet.nl/
https://nsl-monitoring.nl/
https://nsl-monitoring.nl/
https://www.luchtmeetnet.nl/rapportages
https://nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/weggegevens/
https://nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/weggegevens/

		mt.veldhuizen@minvws.nl
	2021-07-20T10:25:01+0200
	Netherlands
	Ik keur dit document goed




