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Afd. Lucht en Geluid 
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2500 EX Den Haag 
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mr. A.c. Smilde 
beleidscoördinator 
luchtkwaliteit/NSL 

T 070-4566857 
M +31(0)6-52595692 
anneke.smilde@minlenm.nl 

Ons kenmerk 
lENM/BSK-2014/70949 

Geachte heer Gerritsen, 

Naar aanleiding van uw mailbericht van d.d. 28 januari 2014 aan het 
Meldingenbureau van Infomil en de aanvullende informatie op deze NSL-melding 
van 5 maart 2013, bericht ik u dat ik op grond van artikel 5.12, dertiende lid, van 
de Wet millieubeheer (Wm) kan instemmen met het project dat in uw melding is 
opgenomen. 

De melding betreft een nieuw toe te voegen project. De provincie Zuid-Holland 
heeft het voornemen de RijnlandRoute te realiseren. Deze nieuwe provinciale weg, 
waarbij ook delen van het Rijkswegennet worden opgewaardeerd, gaat de Oost-
Westverbinding vormen tussen de kust (Katwijk) en de A4 bij Leiden. Voor de 
realisatie van de RijnlandRoute worden een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor 
de provinciale tracédelen en twee tracébesluiten (TB's) voor de Rijkstracédelen 
(A4 en A44) opgesteld. 

De RijnlandRoute is een 'in betekenende mate' project (IBM-project) in de zin van 
de Wet Milieubeheer. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in en langs de 
RijnlandRoute geen overschrijdingen van de grenswaarde voor N02 en PMIO zijn 
berekend. 

Er is door het toevoegen van dit project geen sprake van het in gevaar brengen 
van het halen van de grenswaarden. Aan het criterium van artikel 5.12, twaalfde 
lid, van de Wm dat de maatregel of project moet passen of in elk geval niet in 
strijd moet zijn met het NSL, wordt daarmee voldaan. Ik ga dan ook akkoord met 
opneming van dit project in het NSL. 

Wellicht ten overvloede wijs ik u verder nog op de in artikel 5.12, veertiende lid, 
van de Wm opgenomen verplichting om als betrokken bestuursorgaan ervoor te 
zorgen dat van deze maatregel en de instemming van de Staatssecetaris 
kennisgeving wordt gedaan in een daarvoor geschikt dag-, nieuws- of huis-aan-
huisbladen. 
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Het wordt daarmee duidelijk dat dit project aan het NSL is toegevoegd als door de Directoraat-Generaal 
provincie te treffen project. internationaal 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
vooc'' '9^e: 
DE^IRBCTEUR KLIMAAT, LUCHT EN GELUID, 

Dir. Klimaat, Lucht en Geluld 
Afd. Lucht en Geluid 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2014/70949 

Mevr. di^syM.G. van Empel 
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