Besluit Hogere waarde
Wet geluidhinder, artikel 110a

MAASDRIEL

Onderwerp

: Vaststelling hogere waarde wegverkeerslawaai ex art 110a
Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen
(ontwerp) bestemmingsplan Kerkdriel Noord l en 2 fase
gemeente Maasdrie!
e

Procedurekader
Periode ter visie
Bijiagen

e

: Art. 3.6 Wro
: 23 juli 2015 tot en met 2 September 2015
: Rapport "Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kerkdriel Noord
d.d. 19 juni 2015, kenmerk 021412969/r3.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT
Het (ontwerp)bestemmingsplan Kerkdriel Noord l en 2 fase voorziet in de ontwikkeling
van ca. 325 grondgebonden woningen. De ontwikkeling moet voldoen aan de eisen van
de Wet geluidhinder. Daartoe is akoestisch onderzoek verricht naar de geluidsbelasting
van de omliggende wegen. Uit onderzoek is echter gebleken dat de geluidsbelasting
vanwege het wegverkeer de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (verder:
voorkeursgrenswaarde) overschrijdt.
e

e

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde kan doer burgemeester en
wethouders (b&w) ontheffing worden verleend afhankelijk van de hoogte van de
geluidsbelasting. In het verzoek daartoe dient nader te worden gemotiveerd waarom de
geluidsbelasting redelijkerwijs niet kan worden teruggebracht op grond van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiele overwegingen.
De ontwikkeling betreft geluidsgevoelig objecten voor verkeerslawaai in de zone van 200
meter (art. 74 Wgh.) van de verkeerswegen Veersteeg, Hoorzik, Luttel Inghweg en
Kloosterstraat.
Vanwege de ligging van het plangebied in genoemde zones is het noodzakelijk dat in het
kader van de planologische beoordeiing onderzoek naar de optredende geluidsbelasting
op de gevels, ten gevolge van het wegverkeer, wordt uitgevoerd.
Indien de geluidsbelasting lager of gelijk is aan de voorkeurswaarde van 48 dB voor
wegverkeerslawaai is in principe de ontwikkeling altijd mogelijk.

TOETSING
Wegverkeerslawaai
De geluidsbelasting dient in eerste instantie getoetst te worden aan de voorkeurswaarde
van 48 dB. Gelet op het feit dat de ontwikkeling is gelegen binnen de bebouwde kom zijn
overeenkomstig art. 82.1 en art. 83.2 van de Wet geluidhinder van toepassing met dien
verstande dat ontheffing tot een waarde van maximaal 63 dB mogelijk is.
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Onderzoek
Ter toetsing van de geluidsbelasting is door de Omgevingsdienst Rivierenland een
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd en gerapporteerd met kenmerk
021412969/r3 d.d. 19 juni 2015. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ter piaatse
van de waarneempunten 3 en 4 van bouwblok 16 de geluidsbelasting, vanwege het
wegverkeer op Hoorzik, 51 dB bedraagt.
De voorkeursgrenswaarde (48 dB) wordt vanwege Hoorzik op 2 woningen met 3 dB
overschreden. De maximaal te verlenen ontheffingswaarde vanwege wegverkeerslawaai
(63 dB) wordt niet overschreden. Indien geen bron- of overdrachtsmaatregelen worden
getroffen is de vaststelling van een hogere waarde Wet geluidhinder noodzakelijk
vanwege de beschouwde weg.

MAATREGELEN
Daar sprake is van een overschrijding van de wettelijke grenswaarde is onderzoek naar
de mogelijkheden van maatregelen op grond van de bepalingen uit de Wet geluidhinder
noodzakelijk. Het stedenbouwkundig plan is zo goed als vastgesteld voor de locatie.
Een en ander betekent dat er op stedenbouwkundig niveau weinig mcgelijkheden meer
zijn om de geluidsbelasting door bijvoorbeeld gebouw vormen en -hoogtes verder te
reduceren.
De akoestische maatregelen voor het plan om de geluidsbelasting te reduceren beperken
zich vanwege de specifieke situering (random geluidsbronnen), de gewenste
woningtypologieen en de hoogte van de geiuidsbelastingen, tot de volgende
mogelijkheden:
1.

Bronmaatregelen (wegverkeer)
Op het wegvak Hoorzik, die zorgt voor een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde kan met toepassing van geluidsreducerend asfalt de
optredende geluidsbelasting worden teruggebracht. Gelet echter op de mate van
overschrijding en het geringe aantal woningen (2) wegen de kosten voor deze
maatregel niet reeel. Daarnaast ligt het in de bedoeling om op dit wegvak op termijn
een 30 km/uur regime in te stellen.

2.

Overdrachtsmaatregelen (wegverkeer)
Het effect van schermen langs de binnenstedelijke wegen is in het onderzoek buiten
beschouwing gelaten in verband met de stedenbouwkundige gevolgen van
schermrealisatie in een binnenstedelijke situatie.

3.

OntvanQermaatreoelen
Aangezien bron- en overdrachtsmaatregelen onvoldoende doeltreffend zijn en
bezwaren ontmoeten van financiele en stedenbouwkundige aard dienen
bouwkundige maatregelen ter piaatse van de ontvanger getroffen te worden ter
voldoening aan het gestelde in het Bouwbesluit.
In hoofdstuk I I I van het Bouwbesluit 2012 zijn in art. 3.2 eisen opgenomen voor
verblijfsgebieden en verblijfsruimten, ten aanzien van de van toepassing zijnde
geluidswering m.b.t. geluid van buiten, Gesteld wordt dat de karakteristieke
geluidswering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsqebied ten
minste gelijk moet zijn aan het verschil van de geluidsbelasting (buitenniveau) en
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een waarde van 35 dB (art. 4.24 Bgh.) waarbij het verschil niet minder mag
bedragen dan 20 dB.
De vereiste karakteristieke geluidswering van een uitwendige scheidingsconstructie van

