
 
besluit hogere grenswaarde geluid 
 
gemeente Winterswijk     
      
 
burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; 
 
gezien ons voornemen om de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan 
Kom Winterswijk partieel te herzien voor het perceel Groenloseweg 1, waarin een 
woongebouw met twee wooneenheden (aanbouw) wordt mogelijk gemaakt;  
 
 
overwegende 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 door wegverkeer op de Groenloseweg bedraagt op de voorgevel 
van het nieuw te bouwen woongebouw ten hoogste 60 dB na aftrek van 5 dB ex artikel 
110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden. De 
maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden. 
 
op basis van artikel 110a, eerste lid van de Wet geluidhinder burgemeester en 
wethouders bevoegd zijn tot het vaststellen van een hogere grenswaarde; 
 
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; 
 
maatregelen aan de bron die 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 te hoog worden geacht; 
 
maatregelen zoals het aanbrengen van een geluidscherm die het geluid op de woning 
kunnen reduceren op deze locatie niet haalbaar zijn; 
 
aldus maatregelen ter reductie van geluid op de woning niet mogelijk zijn; 
 
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; 
 
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 woensdag 
23 augustus 2017, tezamen met het ontwerpbestemmingsplan “Groenloseweg 1” 
gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen; 
 
Geen 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 : 
 
voor het woongebouw (aanbouw) op het adres Groenloseweg 1 een hogere waarde 
voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting inzake wegverkeerlawaai van de 
Groenloseweg vast te stellen van 60 dB voor de voorgevel van de uitbreiding, hierbij 
verwijzend naar het rapport “Adviesbureau Van der Boom B.V., geluidsbelasting 
wegverkeer en geluidwerende voorzieningen woningen Groenloseweg 1 te 



Winterswijk, d.d. 2 maart 2010, opdrachtnummer 09-343” dat onderdeel uitmaakt van 
dit besluit. 
 
 
Winterswijk, 24 oktober 2017   
 
burgemeester en wethouders 
namens dezen ondertekend, 

 
 
Dhr. D. Kellner 
Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling 


