Hogere waarden Wet geluidhinder
BESLUIT

Datum besluit

: 14 augustus 2012

Naam project

: Nieuwbouw plan Bonkelaarstaete, fase 2

Adres project

: Gebied omsloten door Stationsweg, Bonkelaarplein en
Scheldelaan

Bijlagen

: - Rapport akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
- Bonkelaarstaete fase 2, kenmerk R070643adAO.ka
Datum 8 april 2011 van LBP/Sight
- Aanvraagformulier hogere waarden Wet geluidhinder
Datum 20 april 2012

Hypotheken 4

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht.
Gezien de aanvraag, ingekomen op 23 april 2012 met als bijlage het akoestisch rapport
wegverkeerslawaai van LBP|Sight om vaststelling van hogere grenswaarden ingevolge de Wet
geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai voor de nieuwbouw van Bonkelaarstaete fase 2 aan de
Stationweg te Sliedrecht.
Overwegingen
1. Voor het plangebied is een procedure gestart om te komen tot vaststelling van een nieuw
bestemmingsplan.
2. Bij het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure voor een plan dat in de zone van een
weg ligt (artikel 74 Wet geluidhinder) mag de geluidsbelasting op woningen binnen de zone
niet hoger zijn dan de zogenoemde voorkeursgrenswaarde (artikel 82 Wet geluidhinder), in
casu 48 dB.
3. Het plangebied ligt in de geluidzone van de Stationsweg, Rembrandtlaan, Deltalaan en
Thorbeckelaan (stedelijk gebied, zie artikel 1 Wet geluidhinder).
4. Artikel 83, tweede lid Wet geluidhinder, biedt de mogelijkheid om in stedelijk gebied
woningen te bouwen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde tot
maximaal 63 dB. De geluidbelasting op de woningen in het bestemmingsplan gaat die waarde
niet te boven.
5. Wij maken gebruik van onze bevoegdheid tot het vaststellen van een hogere waarde (artikel
110a Wet geluidhinder), omdat geluidbeperkende maatregelen stuiten op overwegende
bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard. De aanleg van
geluidschermen in stedelijk gebied langs lokale wegen is ruimtelijk en verkeerskundig
ongewenst. De aanleg van een geluidreducerend wegdek is onvoldoende doeltreffend en vanuit
civieltechnisch oogpunt niet wenselijk. Dit type asfalt is niet bestand tegen afremmend en
wringend verkeer op en nabij kruispunten met als gevolg een snel en groot kwaliteitsverlies
van dit asfalt.
6. De vast te stellen hogere waarden zullen, overeenkomstig artikel 110a, zesde lid Wet
geluidhinder, niet leiden tot een onaanvaardbare geluidbelasting. De milieukwaliteit van de
oostgevel is slecht en de milieukwaliteit van de noord- en zuidgevels is tamelijk slecht. De
westgevel heeft een goede milieukwaliteit.
7. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voldaan kan worden aan de eisen voor een aanvaardbaar
akoestisch klimaat uit het gemeentelijk hogere waarden beleid. Aan het besluit worden
voorwaarden verbonden die betrekking hebben op de woningindeling en de aanwezigheid van
een geluidluwe buitengevel of geluidluwe buitenruimte.
In de regels van het bestemmingsplan worden deze voorwaarden geborgd.
8. De aanvraag voor vaststelling van hogere waarden bevat een verklaring dat gevelmaatregelen
zullen worden getroffen waardoor voldaan zal worden aan het wettelijk binnenniveau van 33
dB.
9. De procedure wordt gevolgd overeenkomstig de Wro, de afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht, en artikel 110c van de Wet geluidhinder. Het ontwerp-besluit heeft vanaf 11
mei 2012 gedurende 6 weken ter inzage gelegen met de mogelijkheid tot het indienen van
zienswijzen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend.

Hypotheken 4

Besluit
I.

Op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw Bonkelaarstaete fase
2, kadastraal bekend gemeente Sliedrecht, sectie K, nrs 2502 en 2503, hogere waarden vast te
stellen volgens onderstaande tabel
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Voor de situering van de waarneempunten wordt verwezen naar het rapport ‘Bonkelaarstaete
fase 2 te Sliedrecht; Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai’ van LBP|SIGHT, kenmerk
R070643adA0.ka d.d. 8 april 2011.
II. De hogere waarden worden verleend onder de volgende voorwaarden:
1. Bij het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen dient
aangetoond te worden dat elke woning ten minste 1 slaapkamer bevat die niet aan de
hoogst geluidbelaste zijde is gesitueerd;
2. Bij het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen dient
aangetoond te worden dat elke woning een geluidluwe buitengevel heeft of, indien dat
niet mogelijk is, er een geluidluwe buitenruimte is.
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