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HOERA! DE ROTTERDAMSE RECHTBANK STELT ONS IN HET GELIJK

Beste lezer,

Het besluit van verkeersminister Schultz van Haegen, om de
maximumsnelheid op de A13 te verhogen van 80 naar 100
kilometer per uur, is onzorgvuldig genomen. Er is te weinig
rekening gehouden met de gezondheid en levenskwaliteit van
omwonenden. Dat oordeelt de rechtbank in Rotterdam op het
bezwaar van Milieudefensie en de Gemeente Rotterdam. Door
de snelheidsverhoging stoot het verkeer op de A13 veel meer
luchtvervuiling uit, wat leidt tot een verslechtering van de
gezondheid en de levensverwachting van omwonenden. Wij
zijn erg blij met deze uitspraak.

Het is goed nieuws dat de minister op dit onzorgvuldige besluit
wordt teruggefloten. De vervuiling aan de A13 is al te hoog,
maar de verslechtering door de snelheidsverhoging is ook veel
hoger dan Schultz van Haegen heeft voorspeld. Het recht op
een gezonde leefomgeving weegt volgens de rechter zwaarder
dan het belang van iets harder kunnen rijden op drie kilometer
snelweg.

Volgende week vrijdag 29 november dient de rechtszaak tegen
de snelheidsverhoging op de A10 en A12. Wij hopen dat ook
hier de gezondheid van omwonenden meer gewicht in de
schaal legt dan iets harder rijden.

De minister heeft twaalf weken om een nieuw besluit te
nemen, of zes weken om in beroep te gaan. Stumpe: “De
rechter heeft gehakt gemaakt van het idee dat je zo maar
extra vervuiling kunt toevoegen aan gebieden die al zwaar
belast zijn.” Ook heeft de minister de daadwerkelijke metingen
van de luchtkwaliteit niet zwaar genoeg laten meewegen in
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haar beoordeling.

Milieudefensie voert al jaren met omwonenden van de A13 en
de A10 actie voor gezondere lucht. De overwinning is een
opsteker voor ons allemaal. 

Lees hier de uitspraak

Met vriendelijke groet,

Ivo Stumpe,
Campagneleider Verkeer
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