
Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder  3 maart 2021 

Park Achterhoek Winterswijk 
 
Inleiding 

Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk bereidt een Omgevingsvergunning voor de bouw 
van zorg gerelateerde verblijfseenheden te realiseren in Park Achterhoek aan het Beatrixpark in Winterswijk. Het 
gaat daarbij mede om verblijfseenheden voor zorgwonen. Dit op basis van het op 25 februari 2021 vastgestelde 
bestemmingsplan Park Achterhoek. Het gaat om een locatie in de bebouwde kom. De te realiseren zorg 
gerelateerde verblijfseenheden liggen binnen de geluidzone vanwege wegverkeerslawaai van het Beatrixpark, de 
Groenloseweg, de Rondweg- west en de Tuberweg.

1
 Op grond van de wet Geluidhinder is akoestisch onderzoek 

uitgevoerd, om te bepalen of voor de nieuwe verblijfseenheden wordt voldaan aan de geluidsnormen.
2
 

 
Wettelijk kader 

In de wet is bepaald dat de voorkeurswaarde voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen door 
wegverkeerslawaai 48 dB is.

3
 Burgemeester en wethouders  kunnen onder voorwaarden hogere grenswaarden 

vaststellen. Dit kan als uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om door het treffen van 
maatregelen te voldoen aan de voorkeurswaarde door overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard niet mogelijk is om. Voor nieuwe geluidgevoelige objecten in 
binnenstedelijk gebied geldt 63 dB als maximaal vast te stellen hogere grenswaarde voor wegverkeersgeluid (na 
correctie volgens artikel 110g Wgh). De voorwaarden waaronder burgemeester en wethouders hogere 
grenswaarden vaststellen, zijn vastgelegd in het gemeentelijk geluidbeleid “Evaluatie en herziening geluidbeleid 
Winterswijk 2016”. In dit beleid is opgenomen dat aangetoond  wordt  dat de maximale binnen waarden niet hoger 
zijn dan 33 dB(A). 
 
Resultaten van het akoestisch onderzoek 

Uit het akoestisch onderzoek wegverkeer “Obelink locatie en Park Achterhoek van 30 november 2020 kenmerk 
008094.20201111.R1.02” blijkt dat:  

 Ten gevolge van het verkeer op het Beatrixpark en de Tuberweg er een overschrijding is van de 
voorkeursgrenswaarde. Voor het Beatrixpark is dit maximaal 53 dB en voor de Tuberweg 49 dB 

 de Groenloseweg en Rondweg- west een geluidbelasting levert die lager is dan de voorkeurswaarde en 
zijn daarmee niet relevant. 

 de maximale hogere grenswaarde van 63 dB op geen van de gevels wordt overschreden. 
 

In het onderzoek is nagegaan in hoeverre bron- en overdrachtsmaatregelen haalbaar zijn, 
waardoor de geluidsbelasting door het verkeer op het Beatrixpark en de Tuberweg wordt teruggebracht tot de 
voorkeurswaarde (48 dB). 
 
Bronmaatregelen 

Als het Beatrixpark van geluidreducerend asfalt wordt voorzien dan betekent dit een verlaging van 3 dB 
daarmee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden.   
Voor de Tuberweg geldt dat de overschrijding dusdanig laag is dat de kosten voor aanpassingen aan het 
wegdek niet opwegen tegen de reductie van het geluid. 

 
Overdrachtsmaatregelen 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn afschermende maatregelen van het Beatrixpark en Tuberweg 
niet wenselijk. 
 

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder  
De vaststelling van hogere waarden is nodig om het plan juridisch mogelijk te maken.  

 
Overwegingen  

Op grond van de onderzoeksresultaten overwegen wij - overeenkomstig artikel 110a Wet geluidhinder- dat de 
maximale toegestane grenswaarde van 63 dB niet wordt overschreden en 
dat vanwege stedenbouwkundige, financiële en/of verkeerskundige redenen geen maatregelen 
mogelijk zijn om de geluidsbelasting van het woonzorgcomplex terug te brengen tot 48 

                                                           
1
 Artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh). 

2
 Artikel 76a Wgh. 

3
 Artikel 82 en 110g Wgh. 



dB.  
Verder overwegen wij dat aangetoond is dat voldaan wordt aan de voorwaarden in het gemeentelijk geluidbeleid. 
 
Besluit 

Gelet op bovenstaande overwegingen en het bij dit besluit horende akoestisch onderzoek “Obelink locatie en 
Park Achterhoek van 30 november 2020 kenmerk 008095.20201111.R1.02” besluit het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Winterswijk op grond van artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder voor de 
realisatie van de zorg gerelateerde verblijfseenheden de volgende waarden voor de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting vast te stellen: 

 53 dB op de beoordelingspunten 003, 051,052,053 

 52 dB op het beoordelingspunt 073 

 51 dB op de beoordelingspunten 001,013,072,083 

 50 dB op de beoordelingspunten 054,071 

 49 dB op de beoordelingspunten 002,084,085 
 

De vermelde hogere grenswaarden zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder. 

 
Voorwaarde 

Bij de aanvraag om een Omgevingsvergunning bouwen wordt aangetoond dat in de geluidgevoelige ruimten het 
geluidniveau binnen niet hoger is dan 33dB. 

  
Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders gemeente Winterswijk, 

 

 

 

Vincent Brus 

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bezwaarclausule     

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.  

 

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit 

besluit.  

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: 

 de naam en het adres van de indiener; 

 de dagtekening; 

 een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt; 

 de gronden van het bezwaar.  
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van 

Winterswijk, ter attentie van de commissie bezwaarschriften, postbus 101, 7100 AC Winterswijk. 

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.  

 

Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen 

bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht Postbus 9030, 6800 

EM Arnhem. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in 

werking nadat hierover een beslissing is genomen.  

Het verzoekschrift kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet wel beschikt worden over een elektronische 

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  

 

Voor de indiening van het verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer 

informatie hierover ontvangt u van de rechtbank na de indiening van uw verzoekschrift. 

 

Mediation 

Indien u bezwaar maakt tegen het genomen besluit kan mediation misschien een manier zijn om dat af 

te handelen. Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij partijen onder begeleiding van 

een neutrale persoon, de mediator, proberen samen tot een oplossing van het geschil te komen. Denkt 

u dat mediation in uw geval een oplossing kan zijn, geef dat aan in uw bezwaarschrift. Er zal dan 

worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de 

bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op 

www.winterswijk.nl.http://www.winterswijk.nl/ 

 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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