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Aanvraag. 

Op 26 mei 2020 hebben wij een aanvraag ontvangen om hogere grenswaarden vast te stellen 

ten behoeve van het bestemmingsplan “Wolvenjacht Zwartsluis“. 

Aanleiding aanvraag hogere grenswaarden. 

Wij hebben het voornemen mee te werken aan het verzoek betreffende de bouw van 1 

grondgebonden burgerwoning (vervangende nieuwbouw) en 1 bedrijfswoning (nieuwbouw) 

waartoe een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. De aanvraag hogere 

grenswaarde Wet geluidhinder is in het kader van de bestemmingsplanprocedure (Wro, artikel 

3.1). 

Als gevolg van de bepalingen van de Wet geluidhinder is een akoestisch onderzoek ingesteld 

naar de te verwachten geluidbelasting die de woningen gaan ondervinden met en zonder de 

invloed van extra maatregelen die de geluidsoverdracht beperken. 

Uit onderzoek is gebleken dat de woningen een geluidbelasting gaan ondervinden - vanwege 

het wegverkeerslawaai afkomstig van de N331 - die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde 

van  48 dB Lden . 

Op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder zijn hogere grenswaarden  (incl. wettelijke 

aftrek) van 58 dB voor de vervangende nieuwbouw en 60 dB voor de nieuwbouw 

aangevraagd. 

Terinzagelegging. 

Het ontwerpverzoek ligt vanaf van 17 september tot en met 28 oktober 2020ter inzage  bij 

gemeente Zwartewaterland. 

 

Overwegingen ten aanzien van de aanvraag. 

Ten aanzien van het voorliggende verzoek merken wij het volgende op.  

Bij de beslissing op het verzoek zijn de volgende stukken beoordeeld: 

 het akoestisch onderzoek opgesteld door Rho Adviseurs voor leefruimte dd 08 

september 2020; 

 het aanvraagformulier hogere grenswaarden Wet geluidhinder, inclusief inlegvel 

W wegverkeerslawaai. 

 

Op basis van artikel 83, lid 3  van de Wet geluidhinder kan een verzoek tot het vaststellen van 

een hogere geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde worden ingediend in het kader van 

een bestemmingsplanprocedure (Wro artikel 3.1). Wij zijn van mening dat het artikel hier van 

toepassing is. Het gaat om 1 burgerwoning en 1 bedrijfswoning gelegen binnen de bebouwde 

kom in binnen stedelijk gebied. Het treffen van maatregelen ontmoet overwegende bezwaren 

van financiële, /stedenbouwkundige en landschappelijke aard (artikel 110c, lid 5 Wet 

geluidhinder). 

De kosten van bron- en overdrachtsmaatregelen om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarden 

zijn ruim hoger dan de kosten voor gevelmaatregelen. De voorkeurswaarde van deze 

woningen bedraagt 48 dB. De maximale aangevraagde hogere grenswaarden bedragen: 58 dB 

voor de vervangende nieuwbouw en 60 dB voor de nieuwbouw. 

Voor wat betreft de verkeersgegevens is uitgegaan van de door de Omgevingsdienst 

IJsselland verstrekte verkeersgegevens uit het verkeersmilieumodel voor het peiljaar 2030.  
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Als ontheffingscriteria gelden:  Vervangende nieuwbouw en nieuw te bouwen woning(en) 

 

Op basis van de aangeleverde informatie kunnen wij opmaken dat aan deze criteria wordt 

voldaan. 

 

De gecumuleerde geluidbelasting overeenkomstig art. 110f Wgh is niet van toepassing. 

  

Op basis van het Besluit geluidhinder d.d. 20 oktober 2006 en de beleidsregel in hoofdstuk 4 

van het Interim ontheffingenbesluit Wet geluidhinder kunnen wij dan ook de gevraagde 

hogere grenswaarden verlenen. 

 

Beslissing op de aanvraag.  
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten:  

de  gevraagde hogere grenswaarden ten gevolge van wegverkeerslawaai voor de in de tabel 

opgenomen woning te verlenen. 
 

BETREFT /LOCATIE AANTAL 

WONINGEN 

VASTGESTELDE 

GELUIDBELASTING IN 

DB   

TOEGEPASTE 

AFTREK IN DB 

(ART. 100WGH ) 

 AFKOMSTIG 

VAN  

De Wolvenjacht 2 1 60 dB 2 N331 Zwartsluis 

De Wolvenjacht 3 1 58 dB 2 N331 Zwartsluis 

 

De verleende hogere grenswaard is inclusief de correctie van 2 dB op basis van artikel 110g 

van de Wet geluidhinder. De hogere grenswaard is gebaseerd op artikel 83 van de Wet 

geluidhinder, juncto artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en 

de beleidsregel in hoofdstuk 4 van het Interim geluidbeleid Wet geluidhinder. 

 

Opgemerkt wordt dat het maximaal toegestane binnen niveau in de geluidsgevoelige ruimten 

van de woning de wettelijke waarden van 33 dB Lden wegverkeerslawaai niet mag 

overschrijden. 

 

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zwartewaterland 

 

 
 

 


