Beschikking Hogere Grenswaarde Geluid

in verband met de realisatie van een woning aan de
Rijssenseweg 35 Markelo.

Inleiding
In het kader van een goede ruimtelijke ordening (bestemmingsplan Buitengebied Hof van
Twente, Rijssenseweg 35 Markelo) is onderzocht wat de geluidsbelasting is op een te
realiseren woning. Daaruit is gebleken dat er op de te realiseren woning aan de
Rijssenseweg 35 Markelo de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.
Beoordeling
Voor (toe te voegen) woningen binnen de zone van een weg geldt als hoogst toelaatbare
geluidsbelasting op de gevel 48 dB (Wet geluidhinder 2007).
Als de geluidbelasting deze voorkeursgrenswaarde te boven gaat, kunnen burgemeester en
wethouders een hogere grenswaarde vaststellen (artikel 83 Wet geluidhinder).
Op grond van dit artikel kan, in nieuwe situaties in buitenstedelijk gebied, een hogere waarde
tot maximaal 53 dB worden vastgesteld.
De geluidsbelasting van het wegverkeer aan de Rijssenseweg op de te realiseren woning
bedraagt 53 dB.
Nieuwe situaties volgens de Wet geluidhinder zijn situaties waarin door het vaststellen van
een bestemmingsplan of herziening van een bestemmingsplan de bouw van geluidsgevoelige objecten, zoals een woning mogelijk worden gemaakt.
De geluidsbeperkende maatregelen zijn er op gericht de geluidsbelasting terug te brengen
tot de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB dan wel de maximaal toelaatbare hogere
grenswaarde.
Voor buitenstedelijke situaties geldt er een maximale hogere grenswaarde van Lden = 53 dB
(na aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder, cq artikel 3.6 van het Reken en
Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai).
Een hogere waarde kan alleen worden verleend in die gevallen waarin maatregelen, gericht
op het terugbrengen van de te verwachten geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zijn,
dan wel op overwegende bezwaren stuit van stedenbouwkundige, verkeerskundige,
landschappelijke of financiële aard.
Bij het bepalen van geluidsbeperkende maatregelen geldt de volgorde van voorkeur:
- bronmaatregelen;
- overdrachtsmaatregelen;
- gevelmaatregelen.
Maatregelen in het overdrachtsgebied, het gebied tussen de geluidsbron, de weg en de
gevel van de woning waarvoor een hogere waarde nodig is, stuiten op bezwaren van
verkeerskundige- en stedebouwkundige aard.

Wij overwegen hierbij:
•
•
•
•

dat de kosten voor aanpassing van het wegdektype (geluidreducerend wegdek) niet
op wegen tegen de resultaten in de geluidbelasting en niet in verhouding zijn tot het
financiële aspect van de (bouw)plannen;
dat het plaatsen van een geluidscherm of -wal voor een incidentele woning uit
landschappelijk oogpunt ongewenst wordt geacht.
dat vanuit het Bouwbesluit hoge eisen worden gesteld voor de nieuwbouw van de te
realiseren woning.
dat de huidige bewoners van de woning aan de Rijssenseweg 35 de nieuwe woning
gaan bewonen. De nieuwe woning is verder gepositioneerd van de Rijssenseweg
dan de bestaande woning.

Procedure
Op de voorbereiding van dit besluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing waarbij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wordt gevolgd. Het
ontwerp van dit besluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen vanaf 6 augustus
2020. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen ingediend.
Besluit
Gelet op de bepalingen in de Wet geluidhinder besluiten wij de volgende hogere waarden
vast te stellen:
-

Rijssenseweg 35 Markelo, 53 dB
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