
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten 
om de maximumsnelheid te verlagen op een deel van de 
A4 tussen knooppunt Ypenburg en aansluiting 12 
(Den Haag-Zuid). Van 23 juni tot en met 3 augustus 2017 
ligt het verkeersbesluit met bijlagen ter inzage. In deze 
periode kunt u een bezwaar indienen.

Sinds september 2012 is 130 km per uur op de autosnelweg 
de norm. Dat betekent dat de maximumsnelheid waar dat 
mogelijk is (permanent of dynamisch) 130 km per uur wordt. 
Een lagere maximumsnelheid is dus een uitzondering. 
De resultaten voor naleving geluid hebben de noodzaak 
aangetoond tot tijdelijke verlaging van de maximumsnelheid 
op de A4 bij Rijswijk. Op de A4 Rechts van km 49,0 tot km 
53,1 en op de A4 Links van km 53,1 tot km 48,4 blijkt in 2016 
het geluidproductieplafond (GPP) te zijn overschreden. Deze 
tijdelijke verkeersmaatregel geldt tot 1 januari 2020. Dan zijn 
de asfalteringswerkzaamheden afgerond (geprogrammeerd in 
2019), waarna de maximumsnelheid op het onderhavige traject 
weer zal teruggaan naar 130 km/h in de avond en nacht (van 
19.00 tot 06.00 uur volgende dag).

Wat gaat er veranderen?
De maximumsnelheid wordt 100 km/h (dag en nacht) op de A4 
tussen knooppunt Ypenburg en aansluiting 12 (Den Haag-Zuid) 
op het traject:
• A4 hoofdrijbaan richting Rotterdam: hectometerpaal 
 49,0 km tot 53,1 km 
• A4 hoofdrijbaan richting Amsterdam: hectometerpaal 
 53,1 km tot 48,4 km
 
Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt het verkeersbesluit en bijbehorende documenten vanaf 
23 juni 2017 downloaden op https://www.officielebekend-
makingen.nl/. U moet hiervoor naar ‘Staatscourant’ en zoeken 
op ‘Tijdelijke aanpassing van de maximumsnelheid op een 
deel van autosnelweg A4 bij Rijswijk (ZH), van knooppunt 
Ypenburg tot de aansluiting Den Haag-Zuid (12)’. Verder kunt 
u de stukken van 23 juni tot en met 3 augustus 2017 tijdens 
reguliere openingstijden (kantooruren) inzien bij 
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, 
3011 XD in Rotterdam.

Hoe kunt u reageren?
Van 23 juni tot en met 3 augustus 2017 kunt u een bezwaar 
indienen tegen dit verkeersbesluit. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, 
p/a de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat 

West-Nederland Zuid, t.a.v. de afdeling Werkenpakket, 
Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

U ontvangt een bevestiging van de ontvangst van uw bezwaar. 
We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de 
plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw 
reactie. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten:
-  Wat is uw mening over de veranderingen in de 
 maximumsnelheid op de A4 bij Rijswijk?
-  Staan er naar uw mening onjuistheden in het 
 verkeersbesluit?
-  Zijn er zaken of belangen over het hoofd gezien?
-  Ondervindt u positieve of negatieve gevolgen van 
 de plannen? Zo ja, kunt u aangeven welke?

Vragen?
Hebt u na het inzien van de ter inzage gelegde stukken of het 
bezoeken van de website nog vragen, dan kunt u bellen met 
de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002 
(gratis) of kijken op www.rijkswaterstaat.nl.

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij 
mevr. mr. F.S. de Waal van Rijkswaterstaat 
West-Nederland Zuid, 06 – 270 73 120.
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