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Geachte mevrouw Blom, 

Naar aanleiding van uw melding in het kader van het NSL ingevolge 5.12, twaalfde 
lid Wet Milieubeheer, betreffende het wijzigen, vervangen en toevoegen van 
projecten en maatregelen, bericht ik u dat ik op grond van artikel 5.12, dertiende 
lid van de Wet milieubeheer kan instemmen met uw melding. 

1. De melding is gedaan op 7 mei 2012 (kenmerk IenM/BSK-2012/75578). De 
melding betreft het volgende: 

3 projecten wijzigen fvsieke kenmerken. 
• 5 projecten wtjzigen in :oar van realisatie. 

• 1 project wordt ingetrokken. 
• 5 nieuwe projecten worden toegevoegd. 
O 5 maatregelen in het NSL met betrekking tot een permanente sneiheids-

verlaging (80 km/uur) met strikte handhaving wijzigen in een dynamisch 
snelheidsregime, waarbij indien nodig, de maximumsnelheid 	bepaalde 
dagdelen (b(nnert vaste tijdvensters) kan worden verlaagd (in het uiterste 
geval naar 80 km/uur). 

• 4 NSL schermen wijzigen qua afmetingen. 
Resultaatverplichting om tijdig overschrijdingen langs rijkswegen weg te 
nemen die naar voren kc men uit de Monitoring van het NSL. 

2. Bijdebeourdn)ingvandemoe|dingisnagegaanof*mrdtvodaanaan dm  
voorwaarden die de Wet milieubeheer stelt (artikel 5.12, twaalfde lid): 
• Bij de melding is aannemelijk gemaakt dat 	gewijzigde, vervangende of 

nieuwe maatregelen of projecten per saldo passen binnen of in elk geval 
niet in strijd zijn met het NSL. 

• Bij de melding is aangegeven welke maatregelen en projecten het betreft, 
welke samenhang er tussen die rnaatregelen en projecten is en op welke 
termijn deze worden getroffen of uitgevoerd. 

• Bij het bepalen van de effecten van de wijzigingen, vervanging of toevoe-
ging op de luchtkwaliteit wordt voldaan aan de eisen die de Regeling be-
oordeling tuchtkwaliteit 2007 stelt. 

3. De gemelde wijzigingen in de fysieke kenmerken van drie projecten (project-
nummers 1001, 1003 en 1201) hebben betrekking op de kenmerken van de 
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tunnels die deel uitmaken van deze projecten. Uit de door u aangeleverde in-
formatie blijkt voor elk van deze projecten dat in de gewijzigde situatie near 
verwachting geen sprake zal zijn van een overschrijding van de grenswaarden 

voor NO2 en PMice 

4. Voor vijf projecten is een wijziging gemeld in het jaar van realisatie. 
Voor vier van deze projecten (projectnummers 1004, 1104, 1953 en 1982) 
geldt dat het project 1 of 2 jaar later zal zijn gerealiseerd. In de melding is 
aangegeven dat het later realiseren van een project betekent dat het project 
ook later effect heeft op de luchtkwaliteit en daarom niet leidt tot een 
verslechtering van de luchtkwaliteit ten opzichte van de situatie waarvan is 
uitgegaan in het NSL. 
Voor een project (projectnummer 1970) geldt dat het project I. jaar eerder 
zal zijn gerealiseerd (in 2012 in pleats van 2013). In de melding is 
aangegeven dat het eerder realiseren van een project betekent dat het 
project ook eerder effect heeft op de luchtkwaliteit, maar geen effect heeft op 
de luchtkwaliteit in de maatgevende jaren in het NSL (2011 en 2015) en 
daarom in deze maatgevende jaren niet leidt tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit ten opzichte van de situatie waarvan is uitgegaan in het NSL. 

5. Een project wordt ingetrokken (projectnummer 1990). In de melding is aan-
gegeven dat er geen uitvoeringsplicht geldt voor projecten en dat het intrek-
ken van dit project niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit ten 
opzichte van de situatie waarvan is uitgegaan in het NSL. 

6. Uit de door u aangeleverde informatie blijkt dat de vijf nieuwe projecten ef-
fecten hebben op de luchtkwaliteit, maar dat deze effecten niet leiden tot een 
overschrijding van de grenswaarden voor NO2 en Prvlia. 

Uit de door u aangeleverde informatie blijkt dat de wijziging van de perma-
nente snelheidsverlaging (80 km/uur) op vijf trajecten naar een dynamisch 
snelheidsregime, met als maximumsnelheid de maximumsnelheid in de huidi-
ge situatie (120 km/uur, met uitzondering van de A16 Rotterdam waar de 
huidige maximumsnelheid 90/100 km/uur is), roar verwachting niet zal lei-
den tot een overschrijding van de grenswaarden voor NO 2  en Pil io  langs deze 
vijf trajecten. Uit de analyses voor de situatie waarin een maximumsnelheid 
geldt die gelijk is aan de maximumsneiheid in de huidige situatie (120 km/uur 
of 90/100 km/uur), volgt een jaargemiddelde concentraties NO 2  (in 2015) 

van maximaal 37,4 microgra per m 3  m 	en een jaargemiddelde concentraties 
PM 3.0  (in 2011) van maxima& 27,0 microgram per m 3 . 

8. U geeft uw brief aan dat u de betrokken gemeenten per brief hebt geinfor-
meerd over de voorgenomen wijzigingen van de snelheidsmaatregelen. 1k 
heb afschriften van deze brieven ontvangen op 21 mei 2012. 

9. Voor vier schermen meldt u wijzigingen in de afmetingen van deze schermen. 
Voor drie van de vier schermen geldt dat het gewijzigde scherm korter en/of 
lager is. Voor Oen scherm geldt dat het gewijzigde scherm lager is en 'anger. 
lilt de door u aangeleverde informatie blijkt de wijzigingen in de afmetingen 
van de schermen niet zullen leiden tot een overschrijding van de grensvvaar-
den voor NO 2  en 	Uit de analyses blijkt dat de jaargemiddelde concen- 
traties NO 2  (in 2015) in de gewijzigde situatie near verwachting lager zijn dan 
38 microgram per m 3 . 
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10. In uw melding geeft u aan dat, mochten uit de monitoringsronde onverhoopt 
toch lokale knelpunten langs rijkswegen blljken, het ministerie van Infrastruc- 
tuur en Milieu tijdig maatregelen zal treffen die nodig zijn om deze over-
schrijdingen weg te nemen. Deze resultaatverpilchting maakt integraal on-
derdeel uit van de melding. 

Op basis van de informatie die bij de melding is verstrekt stel ik het volgende 
vast, 

1. Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat de gewijzigde en toegevoegde pro-
jecten en de gewijzigde maatregelen het tijdig halen van de grenswaarden 
niet gevaar brengen en daarom passen binnen of in elk geval niet in strijd 
zijn met het NSL. 

2. Bij het bepalen van de effecten van de wijzigingen en toevoegingen op de 
luchtkwaliteit is niet voor alle projecten en maatregelen een locatiespecifieke 
detailberekening uitgevoerd conform de Regeling becordeling luchtkwaliteit. 
In de analyses zijn kwalitatieve en kwantitatieve inschattingen gemaakt, 
waarbij onder meer gebruik is gemaakt van de rekenresultaten van de NSL 
Monitoringstool 2011 en deels is uitgegaan van worst case aannames. De lo-
catiespecifieke detailberekeningen zullen worden uitgevoerd in de monitoring 
van het NSL. 1k stel vast dat de resultaatverplichting die u bent aangegaan 
voldoende zekerheid biedt dat maatregelen en middeien beschikbaar zijn, 
wanneer uit de monitoring knelpunten near voren komen. 

3. U wijst in uw brief op de aanstaande wijziging van het Reglement Verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor het verhogen van de maxi-
mumsnelheid op een aantal trajecten naar 130 km/uur. Deze wijziging maakt 
geen onderdeei uit van de melding. 

4. Gegeven de onzekerheden in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit, bijvoor 
beeld als gevolg van fluctuates in de achtergrondconcentraties, is het ge-
wenst om rekening te houden met een bandbreedte. 
De vervanging van de maatregel 'snelheidsverlaging tot 80 km/uur met 
strikte handhaving' op vijf trajecten door een dynamisch snelheidsregime met 
als maximumsnelheid de maximumsnelheid in de huidige situatie (120 
km/uur of 90/100 km/uur) leidt near vervvachting tot jaargemiddelde 
concentraties NO2 in 2015 die lager zijri don 38 microgram per m 3 . De merge 
onder de norm is zodanig groot dat tegenvallers in de ontwikkeling van de 
luchtkwaliteit near verwachting niet zullen leiclen tot een overschrijding van 
de grenswaarde. 
Voor drie trajecten wear de maatregel 'snelheidsverlaging tot 80 km/uur met 
strikte handhaving` wordt vervangen door een dynamisch snelheidsregime is 
in de melding inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van de voorgenomen 
verhoging van de maximumsnelheid near 130 km/uur in de avond- en nacht 
periode, 
Ik constateer dat de verhoging van de maximumsnelheid near 130 km/uur op 
twee trajecten kan leiden tot jaargemiddelde concentraties NO, tussen 39 en 
40 microgram per iT1 3  in 2015. Deze concentraties zijn weliswaar lager dan de 
grenswaarde, maar gelet op de onzekerheden in onder meer de achtergrond-
concentraties is de merge onder de norm khans zodanig klein, dat bier sprake 
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is van een reeel risico op overschrijding van de grenswaarde voor NO 2  wan-
neer de maximumsnelheid van 130 km/uur wordt ingevoerd. 
Mocht ult toekomstige NSL monitoringsresultaten blljken dat op deze locaties 
sprake is van een overschrijding van grenswaarden, dan kan dit betekenen 
dat binnen de maatregel 'dynamisch snelheidsregime` de maximumsnelheid 
moet worden bijgesteld. Omdat een dynamisch snelheidsregime ook in de 
mogelijkheid voorziet de sneiheid in het uiterste geval tot 80 km/uur te 
verlagen, wordt in voorkomend geval dezelfde waarborg geboden als bij de 
nu nog in het NSL voorziene maatregel 'snelheidsverlaging tot 80 km/uur met 
strikte handhaving'. 

5. U heeft de betrokken gemeenten medio mei 2012 middels een brief laten 
weten dat u voornemens bent de permanente snelheidsverlaging (80 km/uur) 
te wijzigen in een dynamisch snelheidsregime. Ik vind het van belang dat de 
gemeenten goed geInformeerd blijven over het verloop van de wijziging van 
deze maatregel en de gevolgen voor het OWN. Dit is ook van belang bij het 
bepalen van de maximumsnelheid die gaat gelden op de vijf trajecten waar 
de permanente snelheidsverlaging (80 km/uur) wordt vervangen door een 
dynamisch snelheidsregime. 

6. Wellicht ten overvloede, wijs ik u op de in artikel 5.12, veertiende lid, van de 
Wm opgenomen verplichting orn als betrokken bestuursorgaan ervoor te zor-
gen dat van de melding van deze wijzigingen en toevoegingen en de instem-
ming van de kant van de staatssecretaris kennisgeving wordt gedaan in een 
van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huis blad, 
dan wel op een andere geschikte. wijze. 

Hoogachtend, 
de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
voor deze: 
de directeur-generaal Milieu en Internationaal, 
o.i.: 
de directeur K aat, Geluid en Lucht , 

rnw.dr 	 tnwer 
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