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Verzoek hogere waarden maximaal toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van het bestemmingsplan
"Kern Rossum, herziening 1997"

Geacht college,
Hierbij ontvangt u een afschrift van ons besluit d.d. 21 februari 2003, op het verzoek om hogere
waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van bovenvermeld
bestemmingsplan.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de
datum van de bekendmaking van dit besluit hiertegen bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, ter attentie
van de griffier van de Commissie bezwaar- en beroepschriften, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem,
met vermelding van "bezwaarschrift" op envelop en brief.
Als belanghebbenden, en dus beroepsgerechtigden, kunnen worden aangemerkt de verzoeker
van de hogere waarden en zij die een bijzondere rechtens te erkennen relatie hebben met de
woning waarvoor de hogere waarde van de maximaal toelaatbare geluidsbelasting is aangevraagd
en/of verleend.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a
de naam en het adres van de indiener;
b
de dagtekening;
c
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d
de gronden van het bezwaar.
Als een bezwaarschrift is ingediend, kan aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist. Bij
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het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het behandelen
van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en
de wijze van betaling van dit griffierecht kan informatie worden verkregen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoon (070) 426 44 26.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw S.J.E. Evers-ten Broek,
(026) 359 87 88, van de onderafdeling Milieukwaliteit van onze dienst Milieu en Water.
Zij is op woensdag en vrijdag afwezig.
Hoogachtend,
namjsrls~c3e deputeerde Staten van Gelderland,
v

J.T. Hoekstra
dienst Milieu en Water
senior cluster Monitoring
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21 februari 2003 - nr. MW2003.714
Vaststelling hogere waarden voor de ten
hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge
artikel 83 Wet geluidhinder

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND
Beslissend op het verzoek van Burgemeester en Wethouders van Maasdriel, ingekomen d.d.
6 januari 2003, tot vaststelling ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder van hogere waarden
voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van het bestemmingsplan "Kern
Rossum, herziening 1997".
1

Overwegingen

1.1

Bovengenoemd bestemmingsplan heeft tot doel de bouw van twee woningen op het
perceel Slotselaan 11 b te Rossum mogelijk te maken.

1.2

Bij de herziening van een bestemmingsplan, zoals ten behoeve van het onderhavige
bouwplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden, behorende tot een zone
langs een weg als bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder, wordt ter zake van de
geluidsbelasting, vanwege die weg van de gevel van woningen binnen die zone de waarde
in acht genomen, die ingevolge artikel 82 als de ten hoogst toelaatbare wordt aangemerkt
(50 dB(A), de voorkeursgrenswaarde). In afwijking hiervan kunnen Gedeputeerde Staten
met toepassing van artikel 83 van die wet een hogere waarde voor de ten hoogst
toelaatbare geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde vaststellen.

1.3

De woningen zijn gelegen in de zone van de Slotselaan.

1.4

Ingevolge artikel 83, tweede lid, Wet geluidhinder kan met betrekking tot in stedelijk gebied
nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd voor de te verwachten
geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een hogere waarde dan de ten hoogst
toelaatbare geluidsbelasting van de in artikel 82 van die wet aangegeven waarde worden
vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 65 dB(A) niet te boven mag gaan.
De gevraagde waarde voor de woningen van maximaal 55 dB(A) ( na aftrek van 5 dB(A)
ex artikel 103 Wet geluidhinder), gaat die waarde niet te boven.

1.5

De woningen waarvoor een hogere waarde wordt verzocht zijn gelegen binnen de
bebouwde kom en zullen in de zin van het Besluit grenswaarden binnen zones langs
wegen, doorde gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen
en ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing (artikel 2,
tweede lid, onder b, 4e en 5e van dat besluit). Daarmee wordt voldaan aan de
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