
Aanvraagformulier Hogere geluidwaarden, Wet geluidhinder 

  
Gegevens met betrekking tot de aanvraag voor ontheffing van hogere geluidwaarden op grond 
van de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de beleidsregel Hogere geluidwaarden 
2008 van de gemeente Zwartewaterland. 
 
Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zwartewaterland 

 

1  Gegevens aanvrager 

Naam aanvrager Eenheid Ontwikkeling, gemeente Zwartewaterland. 

Adres Postbus 23  

Postcode en plaats 8060 AA Hasselt 

Contactpersoon Ingrid Boerman 

Functie Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling 

Telefoonnummer 14 038 

 

2  Gegevens met betrekking tot aanvraag hogere geluidwaarden 

Locatie De Wolvenjacht 

Naam vigerend bestemmingsplan Beheersverordening Bedrijventerreinen Zwartewaterland 

vastgesteld 06-06-2013 

Naam nieuw, eventueel in 

voorbereiding zijnde, bestemmingsplan 

Bestemmingsplan De Wolvenjacht te Zwartsluis 

Kadastrale gegevens Zwartsluis, sectie D, nummer 4736 en 4737 

 

3  Aanvrager vraagt om ontheffing van hogere geluidwaarden in de volgende zone: 

 Zone rond een industrieterrein  

Wat is de naam van het industrieterrein  

x Zone langs een weg 

 Wat is de naam van de weg N331 

 

4  Wat is de hoogste waarde waarvoor ontheffing wordt verzocht (per bron) 

Industrielawaai in dB(A) n.v.t. 

Wegverkeerslawaai in dB 58 dB incl. aftrek t.b.v. vervangende nieuwbouw  

60 dB incl. aftrek t.b.v. nieuwbouw woning 

 
5  De redenen die aan het verzoek ten grondslag liggen 

 Aanvraag in het kader van een Omgevingsvergunning (WABO beperkte afwijking artikel 2.12 
lid 1 sub a onder 20 of 30 ) 

x Aanvraag in het kader van bestemmingsplanprocedure (Wro artikel 3.1) 
 Aanvraag in het kader van een wijzigingsplan (Wro artikel 3.6 lid 1a) 
 Aanvraag in het kader van een uitwerkingsplan (Wro, artikel 3.6 lid 1b) 
 Aanvraag in het kader van aanleg/reconstructie van een weg buiten bestemmingsplan 
 Aanvraag in het kader van zonering industrieterrein 
 Aanvraag in het kader van heroverweging vastgestelde hogere waarden 

datum en kenmerk eerdere Beschikking Datum  
de bij de eerdere Beschikking vastgestelde 
waarden 

Waarde in dB of dB(A) 

 
6  Geef aan waarop de hogere geluidwaarde van toepassing is 
x Nieuw te bouwen woningen(en) 

 Nieuwe agrarische bedrijfswoning 
 Bestaande woning(en) 

x Vervangende nieuwbouw 
 Geluidgevoelig terrein 
 Andere geluidgevoelige gebouwen 
 Nieuw te realiseren geluidgevoelige bebouwing 

 



 

7  Akoestisch onderzoek 

Titel Akoestisch onderzoek  

Datum 8 september 2020 

Rapportnummer  

Uitgevoerd door Rho Adviseurs voor leefruimte 

Conclusie rapport de voorkeursgrenswaarde Lden = 48 dB vanwege de N331 wordt overschreden op 
zowel het bestemmingsvlak voor de nieuwe vrijstaande woning als de nieuwe 
bedrijfswoning. De Westeinde en Wolvenjacht zijn akoestisch gezien niet relevant; de 
N331 is maatgevend.  
 
Bestemmingsvlak vrijstaande woning  
De hoogste berekende waarde bedraagt Lden = 60 dB. De aftrek art. 110g Wgh 
bedraagt dan 2 dB, zodat de maximale ontheffingswaarde van Lden = 63 dB (of Lden 
= 68 dB in het kader van vervangende nieuwbouw) niet wordt overschreden. Het 
aspect wegverkeerslawaai is derhalve geen belemmering. Een hogere waarde 
procedure is wel noodzakelijk. De benodigde hogere waarde bedraagt Lden = 58 dB.  
 
Nieuwe bedrijfswoning binnen bestaand bedrijfspand  
De hoogste berekende waarden op de geluidbelaste gevels van het bestaande 
bedrijfspand bedragen Lden = 51- 62 dB. De aftrek art. 110g Wgh bedraagt dan 3 dB 

bij Lden = 56 dB, 4 dB bij Lden = 57 dB en 2 dB bij de overige waarden van Lden.  
 
De maximale ontheffingswaarde voor een nieuwe woning bedraagt Lden = 63 dB. 
Inclusief aftrek o.b.v. art. 110g Wgh bedraagt de geluidbelasting ten hoogste Lden = 
60 dB, zodat aan de randvoorwaarden van de Wgh kan worden voldaan.  
Het aspect wegverkeerslawaai is derhalve geen belemmering. Een hogere waarde 
procedure is wel noodzakelijk (Lden = 60 dB).  
 
Maatregelen  
Het treffen van maatregelen (stiller wegdek, geluidschermen) ligt niet voor de hand 
vanwege financiële doelmatigheid; de kosten worden relatief hoog omdat het slechts 
een beperkt aantal woningen betreft.  
 
Bij het vaststellen van de geluidwering dient rekening te worden gehouden met de 
geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh. Geadviseerd wordt om de hoogste 
berekende waarden vast te stellen als hogere waarden, zodat op basis van het 
Bouwbesluit een goed akoestisch binnenklimaat wordt gerealiseerd. 

 

 

8  Maatregelen 

Welke bronmaatregelen zullen ter beperking van 
de geluidbelasting worden gerealiseerd 

Geen 

Welke bronmaatregelen zijn overwogen maar niet 
mogelijk gebleken en waarom zijn deze niet 
mogelijk? 

Toepassen van een stiller wegdektype. De 
investering en de  extra kosten voor het beheer 
van een stiller wegdektype zijn hoog in 
vergelijking met de kosten van gevelisolatie. 
Bronmaatregelen zijn niet kosteneffectief. 

Welke overdrachtsmaatregelen zullen ter 
beperking van de geluidsbelasting worden 
gerealiseerd?  

Geen 

Welke overdrachtsmaatregelen zijn overwogen 
maar niet mogelijk gebleken en waarom zijn deze 
niet mogelijk? 

Geluidsscherm langs de N331 Een 
geluidsscherm zou stuiten op 
stedenbouwkundige bezwaren en de maatregel 
is niet kosteneffectief. 

Welke stedenbouwkundige mogelijkheden zijn bij 
de ontwikkeling van het plan overwogen om tot 
een, uit het oogpunt van geluid, acceptabeler 
planopzet te komen? 

Vergroten van de afstand tot aan de weg. Dit is 
niet toepasbaar omdat er geen ruimte voor is aan 
de achterzijde van de woning. 

 
 
Als bijlage toevoegen aan het ingevulde aanvraag formulier: 

- het akoestisch onderzoek als bedoeld in vraag 7. 
 
Naar waarheid ingevuld: 
 
Datum: 10 september 2020   Handtekening:………………………………………………… 



 
 
 
Indienen bij: 

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland 
t.a.v. eenheid externe dienstverlening team vergunningen 
Postbus 23 
8060 AA Hasselt 
 


