
ONTWERP 
 
besluit hogere grenswaarde industrielawaai 
 
gemeente Winterswijk     
      
 
burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; 
 
gezien ons voornemen om de gemeenteraad voor te stellen om, in het kader van de 
actualisering van de geldende bestemmingsplannen voor de plangebieden Vèèneslat 
Noord en Zuid en het bedrijventerrein aan de Misterweg, het bestemmingsplan 
“Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg” en het parapluplan “Geluidzone Vèèneslat 
Zuid” vast te stellen, 
 
overwegende dat: 
 
in het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg” is vastgelegd waar 
de vestiging van “grote lawaaimakers” (onderdeel D, bijlage I Besluit omgevingsrecht) 
is toegestaan en in het parapluplan “Geluidzone Vèèneslat Zuid” de ligging van de 
zonegrens van het gezoneerde industrieterrein is vastgelegd; 
 
de ligging van de zonegrens ongewijzigd blijft maar dat de grens van het 
industrieterrein waar grote lawaaimakers worden toegelaten, is gewijzigd; 
 
als gevolg van de wijziging van de zonegrens de woningen Rondweg 50 en 
Snelliusstraat 34 een geluidbelasting van meer dan 50 dB(A) ondervinden; 

 
uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting door industrielawaai op de 
voorgevel van de bedrijfswoning op het perceel Rondweg Zuid 50, 57 dB(A) bedraagt 
en dat de voorkeursgrenswaarde van 55 dB(A) aldus met 2 dB(A) wordt overschreden 
en dat de geluidbelasting door industrielawaai op de voorgevel van de bedrijfswoning 
op het perceel Snelliusstraat 34, 60 dB(A) bedraagt en dat de voorkeursgrenswaarde 
van 55 dB(A) aldus met 5 dB(A) wordt 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 betrokken woningen te verlagen; 
 
maatregelen zoals het aanbrengen van een geluidwal of -scherm het geluid op de 
woningen kunnen reduceren maar dat dit uit stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk 
is; 
 
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 6 
december 2017, tezamen met het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein 
Vèèneslat en Misterweg” en het parapluplan “Geluidzone Vèèneslat Zuid” gedurende 
zes weken ter inzage heeft gelegen; 
 
(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 : 
 
voor de bedrijfswoning op het perceel Rondweg Zuid 50 een hogere waarde voor de 
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting inzake industrielawaai vast te stellen van 57 
dB(A) en voor de bedrijfswoning op het perceel Snelliusstraat 34 een hogere waarde 
voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting inzake industrielawaai vast te stellen 
van 60 dB(A) onder verwijzing naar het rapport “Akoestisch onderzoek herziening 
grens gezoneerd industrieterrein Vèèneslat te Winterswijk”, d.d. 3 juli 2017, nummer 
14-159 dat onderdeel uitmaakt van dit besluit. 
 
 
Winterswijk,  (datum PM) 
 
burgemeester en wethouders 
namens dezen ondertekend, 
 
 
 
 
 
 
Mw. R.E.M. Lankveld 
Beleidsmedewerker Team Ruimtelijke Ontwikkeling 


