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Ontwerpbesluit Hogere waarcle(n) Wet geluidhinder - Plein 2000 31 t/m 35

Burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen, stellen als volgt vast:

Besluit:

Hogere waarde

Graaf WichmanEemlandweg

Plein 2000 31 D, 4679 (ged.) 5758

Plein 2000 33 D. 4679 (ged.) 60 52

Plein 2000 35 D, 4679 (ged.) 60

2) Hieraan de volgende voorwaarde(n) te verbinden:

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. ...

De vast te stellen hogere waarden worden geregistreerd bij het Kadaster.

Een afschrift van het besluit wordt verzonden aan degenen die zienswijzen hebben inge
diend.

1) De volgende hogere grenswaarde(n) worden als ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 
als gevolg van het wegverkeer vastgesteld:

a. de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van de uitwendige schei
dingsconstructie van een verblijfsgebied is niet kleiner dan het verschil tussen de 
hoogst toelaatbare geluidsbelasting en 33 dB;

Gelet op:
- het bepaalde in de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht:
- de door het college van B&W van Huizen op 19 februari 2008 vastgestelde “Beleidsregel 

inzake vaststelling hogere waarde geluid gemeente Huizen”:
de voorliggende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor transformatie naar zorg- 
woningen op het adres Plein 2000 nummers 31, 33 en 35:

- het rapport "Plein 2000 nr. 31, 33 en 35 te Huizen, onderzoek geluidsbelasting en ge- 
luidswering gevel", M+P raadgevende ingenieurs BV d.d. 3 februari 2021 waaruit blijkt 
dat de geluidbelasting op de gevel groter is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB: 
de bij dit ontwerpbesluit hogere grenswaarde verkeerslawaai behorende toelichting.

Tabel 1: Hogere waarde [dB] per adres, per bron (weg)

Adres/locatie Kadastraal



Toelichting bij het besluit Hogere waarde(n) Wgh - Plein 2000 31 t/m 35

1)

4)

5)

6)

2)
3)

Bronmaatregelen
Het ter plaatse van de Eemlandweg/Graaf Wichman vervangen van het asfalt door ‘stiller’ 
asfalt, is - gelet op de relatief beperkte omvang van het plan - met name vanuit kostentech-

Op 1 juli 2019 is door het college van B&W een principebesluit genomen voor de transforma
tie naar zorgwooneenheden. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat de initiatiefnemer aan
toont dat een binnenwaarde van minimaal 33 dB wordt bereikt.

Afweging maatregelen
Omdat als gevolg van het wegverkeer over de Eemlandweg/Graaf Wichman de voorkeurs
grenswaarde wordt overschreden, moeten geluidmaatregelen worden overwogen. Geluid- 
maatregelen worden onderverdeeld in bron- en overdrachtsmaatregelen. Als blijkt dat bron- 
en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of niet doelmatig zijn, wordt de gemeente Huizen 
verzocht hogere waarden vast te stellen. Er moeten dan maatregelen bij de ontvanger wor
den genomen.

Akoestisch onderzoek
Voor het akoestisch onderzoek is uitgegaan van de gegevens van de geluidkaart (2030) van 
de gemeente Huizen. Voor het normjaar 2031 is rekening gehouden met een autonome 
groei van het wegverkeer van 1% per jaar. De maximale geluidbelastingen vanwege het 
wegverkeer zijn bepaald volgens de regels die daarvoor gelden. Deze geluidbelasting is ge
toetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh).

Hieruit is geconcludeerd dat:
de toetswaarden voor de geluidbelasting op de gevel(s) van de nieuw te realiseren 
zorgwoningen is vastgesteld op 58 & 60 dB (Eemlandweg) en 52 & 57 dB (Graaf 
Wichman) - zie tabel 1;
de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden; 
het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is redelijkerwijs niet mogelijk, is on
voldoende doeltreffend en/of stuit op overwegende bezwaren vanuit stedenbouwkun
dige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard;
de transformatie naar zorgwoningen voldoet aan artikel ld van de ‘Beleidsregel vast
stelling hogere waarde geluid’;
de initiatiefnemer moet bij de aanvraag om de bouwvergunning aantonen dat het bin- 
nenniveau in de te realiseren zorgwoningen voldoet aan de gestelde eisen (binnenni- 
veau van maximaal 33 dB) zoals is vastgelegd in het principebesluit d.d. 1 juli 2019 
(Z.082541 ! D.903602);
de gemeente Huizen wordt verzocht voor de transformatie van het kantoorpand aan 
de Plein 2000 31, 33 en 35 hogere waarden te verlenen vanwege het wegverkeer op 
de Eemlandweg en de Graaf Wichman.

Aanleiding
De initiatiefnemer wil het kantoorpand aan de Plein 2000 31, 33 en 35 transformeren naar 
een (zorg)woonfunctie. In dat kader is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluid
belastingen op de gevels van de toekomstige zorgwoningen door het wegverkeer.

Wet geluidhinder
Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen langs bestaande gezoneerde wegen (hier de 50 
km/h-wegen) moeten volgens de Wgh in beginsel voldoen aan de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB op de gevel. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde mag de gemeente, 
onder voorwaarden, hogere grenswaarden toestaan. Vaststelling van hogere waarden is 
alleen mogelijk voor een geluidbelasting tot de uiterste grenswaarde van maximaal 63 dB (na 
correctie volgens artikel 110 Wgh) binnen de bebouwde kom.



♦
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Het treffen van maatregelen aan de bron is derhalve niet mogelijk/doelmatig.

Het treffen van maatregelen in het overdrachtsgebied is derhalve niet mogelijk/doelmatig.

Conclusie
Voor de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen zijn bron- en overdrachtsmaatregelen niet 
haalbaar en/of doelmatig. Het is daarom wenselijk en aanvaardbaar om voor deze locatie 
hogere grenswaarden voor het verkeersgeluid vast te stellen.

Overdrachtsmaatregelen
Het plaatsen van een geluidscherm langs de Eemlandweg/Graaf Wichman is - gelet op de 
relatief beperkte omvang van het plan met name vanuit kostentechnisch, stedenbouwkundig 
en verkeerskundig (veiligheid) oogpunt geen optie.

Daarnaast zal het scherm ter plaatse van de rotonde onderbroken moeten worden, waarbij 
de opening voldoende breed zal moeten zijn om de verkeersveiligheid (zichtbaarheid invoe
gend en afslaand verkeer) niet in het geding te laten komen.

nisch oogpunt geen optie. Bovendien is ter plaatse van de Eemlandweg over een klein ge
deelte van het tracé al sprake van geluidreducerend asfalt.

Bij een geluidbelasting hoger dan 53 dB voor wegverkeer wordt een dergelijke geluidluwe 
gevel meestal verplicht gesteld. In die situaties dient ook de indeling van de geluidgevoelige 
bestemming kritisch te worden bezien, zodat zoveel mogelijk verblijfsruimten, alsook tot de 
geluidgevoelige bestemming behorende buitenruimte, niet worden gesitueerd aan de gevel 
waar de hoogste geluidbelasting optreedt.

In het huidige plan is het niet mogelijk om alle wooneenheden te situeren aan een geluidluwe 
gevel. Hier zullen dus maatregelen moeten worden genomen om een goed akoestisch bin
nenklimaat te kunnen garanderen.

Daarnaast is het toepassen van ‘stiller’ asfalt op of in nabijheid van een rotonde niet wense
lijk. Door het optrekken en afremmen (‘wringen’) van het verkeer, zal het asfalt veel sneller 
slijten dan het geval is bij ‘standaard’ asfalt.

Op basis van de tekeningen van het gevelaanzicht en de plattegrond door Design Visie 
(zonder tekeningnummer of projectnummer d.d. 12 december 2019) is in het rapport "Plein 
2000 nr. 31, 33 en 35 te Huizen, onderzoek geluidsbelasting en geluidswering gevel" door

Bij een transformatie van een bestaand gebouw naar een woon(zorg)functie is het Bouwbe
sluit van toepassing. Voor bescherming van het geluid van buiten geldt in beginsel het van 
‘rechtens verkregen niveau’. Echter, in het phncipeakkoord is opgenomen dat de initiatief
nemer aantoont dat een binnenwaarde van minimaal 33 dB (nieuwbouweis) wordt bereikt. 
Dit zal door de initiatiefnemer bij de aanvraag voor de vergunning voor de activiteit bouwen 
moeten worden aangetoond.

Binnenniveau
Ten aanzien van het binnenniveau voor alle woningen geldt het volgende:

Maatregelen bij ontvanger
Geluidluwe gevel
Het is gebruikelijk dat in situaties waarin de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, bij 
een geluidbelasting vanwege wegverkeer tot 53 dB, een geluidluwe gevel (gevel waarop de 
voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden) wordt aanbevolen.



«

M+P raadgevende ingenieurs BV nagegaan of het binnenniveau van minimaal 33 dB haal
baar is. Dat blijkt het geval te zijn.

Procedure
In dit geval is sprake van een hogere geluidbelasting voor een omgevingsaanvraag als be
doeld in artikel 2.12 lid 1 a2 Wabo. De procedure voor de vaststelling van een hogere ge- 
luidbelastingbelasting volgt de procedure van de omgevingsaanvraag (artikel 110c, lid 2, 
Wgh). Het besluit tot het vaststellen van de hogere geluidgrenswaarden (via de reguliere 
procedure) is daarom uiterlijk gelijktijdig met het besluit tot het verlenen van de omgevings- 
vergunning.

Bijlagen
Geen


