
 

 

gemeente winterswijk     

 

2013, nr. PM      

 
burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; 
 
gezien ons voornemen om het bestemmingsplan Kom Winterswijk partieel te herzien 
inzake het transformeren van een bestaand kantoorpand naar één woning op het 
adres Groenloseweg 56-01;  
 
overwegende dat de huidige kantoorbestemming van het perceel met adres 
Groenloseweg 56-01 enkel het gebruik als kantoor toelaat en dat het beoogde gebruik 
voor één woning strijdig is met het bepaalde in het geldende bestemmingsplan Kom 
Winterswijk; 
 
dat voor deze herziening van het bestemmingsplan, in verband met wegverkeerlawaai 
op de gevel, akoestisch onderzoek is verricht en dat is gebleken dat de geluidbelasting 
wegverkeerlawaai op de gevel van de beoogde  woning op het perceel 
Groenloeseweg 56-01 54 dB bedraagt; 
 
dat de voorkeursgrenswaarde wegverkeerlawaai overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 82 van de Wet geluidhinder 48 dB bedraagt; 
   
dat aldus sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde; 
 
dat op basis van artikel 110a, eerste lid van de Wet geluidhinder burgemeester en 
wethouders bevoegd zijn tot het vaststellen van een hogere grenswaarde; 
 
dat, alvorens een hogere grenswaarde kan worden vastgesteld, volgens artikel 5.4 van 
het Besluit geluidhinder verklaard moet worden dat, indien mogelijk, maatregelen 
worden getroffen om het geluidniveau op en in de woning te verlagen; 
 
dat maatregelen aan de bron het geluid op de woning kunnen reduceren, zoals het 
vervangen van het wegdek door geluidarm asfalt, niet kunnen worden toegepast 
omdat de kosten in deze in relatie tot het beoogde doel – één woning – te hoog 
worden geacht; 
 
dat maatregelen zoals het aanbrengen van een geluidwal of -scherm het geluid op de 
woning kunnen reduceren maar dat dit uit stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk is 
omdat een geluidscherm op te korte afstand van de Groenloseweg geplaatst zou 
moeten worden; 
 
dat overigens de kosten voor een geluidscherm te hoog worden geacht in relatie tot 
het beoogde doel, te weten één woning; 
 
dat aldus maatregelen ter reductie van geluid op de woning niet mogelijk zijn; 
 
dat, nu maatregelen ter reductie van het geluid op de woning niet mogelijk zijn, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 83, juncto 110c van de Wet geluidhinder een 
hogere waarde vastgesteld kan worden; 
 
dat het ontwerp van dit besluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 110c van de wet 
geluidhinder en 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van PM  2013, 
tezamen met het ontwerpbestemmingsplan Groenloseweg 56-01” gedurende zes 
weken ter inzage heeft gelegen; 
 
dat wel/geen (PM) zienswijzen tegen het ontwerpbesluit zijn ingebracht; 
 



op grond van het bepaalde in de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; 
 
b e s l u i t e n : 
 
een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting inzake 
wegverkeerlawaai vast te stellen van 54 dB voor de woning op het adres 
Groenloseweg 56-01, hierbij verwijzend naar het rapport “Ecopart B.V., akoestisch 
onderzoek wegverkeerslawaai Groenloseweg 56-01 Winterswijk, d.d. 21 juni 2013, 
projectnummer 15771” dat onderdeel uitmaakt van dit besluit. 
 
 
Winterswijk, PM  2013 
 
burgemeester en wethouders 
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