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Geachte mevrouw Arends, 

Naar aanleiding van uw mailbericht van 22 mei 2012 aan het Meldingenbureau, 
waarin u melding doet van een wijziging van het in het NSL opgenomen project 
1427, bericht ik u dat ik op grond van artikel 5.12, dertiende lid, van de Wet 
milieubeheer (Wm) kan instemmen met uw melding. 

De melding betreft een aanpassing van Project 1427. Het gaat zowel om een 
wijziging van de naam van het project, van de omvang, en een aanpassing van 
het bevoegd gezag. Project 1427 betreft de aanleg van het bedrijventerrein Nieuw 
Reijerwaard in de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht. De toelichting bij de 
melding geeft aan dat het de bedoeling is dat er een bedrijventerrein komt van 95 
hectare in de agro/vers/food- logistieke sector (het huidige NSL gaat uit van 50 
hectare). Het voor de aanleg noodzakelijk inpassingsplan wordt gemaakt door de 
provincie Zuid Holland. Voorgesteld wordt om de provincie bevoegd gezag te laten 
zijn in plaats van de Stadsregio Rotterdam. 

Uit de gegeven onderbouwing in het bij de melding gevoegde rapport van 
Oranjewoud maak ik op dat er ook met een groter industrieterrein geen sprake is 
van het in gevaar brengen van de grenswaarden voor N02 en PMIO. Direct langs 
de rijksweg is er weliswaar op enkele plekken sprake van een overschrijding van 
de grenswaarden voor N02 in 2015 maar op deze plekken bevinden zich geen 
woningen. Het gaat slechts om een relatief smalle strook langs de snelweg. Ik kan 
dan ook concluderen dat wordt voldaan aan het criterium van artikel 5.12, 
twaalfde l id, van de Wet milieubeheer dat de wijziging van het project moet 
passen binnen of in elk geval niet in stri jd moet zijn met het NSL. Ik ga akkoord 
met opneming van de gevraagde wijzigingen van project 1427 in het NSL. 
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Wellicht ten overvloede, wijs ik u op de in artikel 5.12, veertiende lid, van de Wm 
opgenomen verplichting om als betrokken bestuursorgaan ervoor te zorgen dat 
van de melding van de wijzigingen van het in het NSL opgenomen project 1427 en 
de instemming van de kant van de Staatssecretaris kennisgeving wordt gedaan in 
een daarvoor geschikt dag-, nieuws-, of huis aan huis blad. Het is daarmee 
duidelijk dat de wijzigingen van het project onderdeel uitmaken van het NSL. 

de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
voor deze: 
de directeur-generaal Milieubeheer en Internationaal, 
o.i: 
de directeur Klimaat, Lucht en Geluid, 
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