ONTWERP Collegebesluit hogere grenswaarde Wet
geluidhinder
Gemeente Winterswijk
Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;

overwegende:
dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Vredensweg 4-6’ heeft vastgesteld welke de bouw van
tien woningen mogelijk maakt op het kadastrale perceel gemeente Winterswijk, sectie I nummer
11937;
dat in het kader van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Vredensweg 4-6’ een
akoestisch onderzoek is uitgevoerd in verband met de te verwachten geluidsbelasting
wegverkeerslawaai op de gevels van de te bouwen woningen;
dat de voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de gevels
van deze woningen maximaal 48 dB bedraagt;
dat uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde geluidsbelasting
wegverkeerslawaai op de gevels van vijf van de geplande woningen kan worden overschreden, waarbij
de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB bij geen van deze woningen wordt overschreden;
wij voornemens zijn omgevingsvergunningen te gaan verlenen voor het bouwen van de tien woningen
die het bestemmingsplan mogelijk maakt;
dat wij op basis van het bepaalde in artikel 110a, eerste lid van de Wet geluidhinder bevoegd zijn een
hogere waarde vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting;
dat dit slechts is toegestaan als het toepassen van maatregelen die zijn gericht op het terugbrengen
van de geluidsbelasting vanwege de weg en van de gevel van de betrokken woningen tot de
voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zullen zijn of op overwegende bezwaren stuiten van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard;
dat maatregelen zoals het plaatsen van schermen of wallen of het vergroten van de afstand tussen de
woningen gezien de beperkte schaal van dit plan niet mogelijk (financieel) en wenselijk
(stedenbouwkundig) zijn;
dat met het oog hierop een hogere grenswaarde vastgesteld kan worden overeenkomstig het bepaalde
in artikel 4.11 van het Besluit geluidhinder juncto artikel 110a, eerste lid van de Wet geluidhinder;
gelet op het bepaalde in de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:
een hogere waarde vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 61 dB als
gevolg van wegverkeerslawaai op de gevels van de vijf in de bijlage bij dit besluit aangeduide
woningen, verwijzend naar het rapport van Buro Ontwerp & Omgeving d.d. 25 maart 2020,
rapportnummer 3193.01.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk op
XXXX,
namens dezen ondertekend,

V. Brus
Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling
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Bijlage

de vijf woningen waar dit besluit betrekking op heeft

dB is vastgesteld voor de woningen binnen de twee rode kaders

De hogere grenswaarde van 61 dB is vastgesteld voor de woningen binnen
de paarse kaders op de bovenstaande afbeelding
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