Beschikking Hogere Grenswaarde Geluid
in verband met de realisatie van woningen op de
volgende adressen:
-

Deldensestraat 156 Goor

- _

Proodsweg 1 en 1a Ambt Delden
Riĳssenseweg 24 Markelo
Luttekeveldweg 1 Markelo
Enterweg 7 Markelo

Inleiding

In het kader van een goede ruimtelijke ordening (bestemmingsplan Buitengebied Hof van
Twente, Veegplan 2019) zijn op verschillende locaties verschillende akoestische

onderzoeken uitgevoerd naar de geluidsbelasting. Daaruit is gebleken dat er op de volgende
adressen de voorkeursgrenswaarde worden overschreden:
-

Deldensestraat 156 Goor

-

Proodsweg 1 en 1a Ambt Delden
Riĳjssenseweg 24 Markelo

- Luttekeveldweg 1 Markelo
- _ Enterweg 7 Markelo
Bijgaand zijn de aanvragen voor een hogere grenswaarde op deze adressen toegevoegd.
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.
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. Als binnen de zone van de

weg geluidsgevoelige objecten liggen, zal een akoestisch onderzoek uitgevoerd moeten
worden naar de te verwachten geluidsbelasting op de gevels van het geluidsgevoelige
object. Indien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt
overschreden moet onderzocht worden of er geluidbeperkende maatregelen getroffen
kunnen worden.

De geluidsbeperkende maatregelen zijn er op gericht de geluidsbelasting terug te brengen
tot de voorkeursgrenswaarde van Laen = 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:
e

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;

e

het plaatsen van een geluidscherm of -wal voor een incidentele woning wordt uit
landschappelijk oogpunt ongewenst geacht.

e

In de verrichte akoestische onderzoeken aanbevelingen worden gedaan ten opzichte
van gevelmaatregelen.

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 11 juli 2019.
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:

-

Deldensestraat 156 Goor, Lden = 51dB

-

Proodsweg 1 en 14 Ambt Delden, Lden = 53 dB
Rijssenseweg 24 Markelo, Lden = 53 dB
Luttekeveldweg 1 Markelo, Lden = 51 dB
Enterweg 7 Markelo, Lden = 53 dB

Goor, 14 oktober 2019,

Hoogachtend,
ster en wethouders van Hof van Twente,

Teamcoördinator Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Aanvraagformulier hogere grenswaarden geluid

Aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
Postbus 54
7470 AB Goor

Algemene gegevens
1

Gegevens van de aanvrager (initiatiefnemer)
gemeente/wegaanlegger:
gemeente Hof van Twente

dienst/afdeling:

contactpersoon:
straat en huisnummer:

|
Postbus 54

postcode en woonplaats:

7470 AB Goor

telefoonnummer:
U#

Woningbouwontwikkeling Deldensestraat 156 te Goor
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

rapportnummer:
datum:

20197039.R01.V01
3 april 2019

uitgevoerd door:

Alcedo, ing. J.M. van Braam

Vigerend bestemmingsplan: Buitengebied Hof van Twente

bestemming:

Agrarisch

bestemmingsplan in

4

voorbereiding:

Ja

Zo ja, wat is de naam:
Wat is de bestemming:

Buitengebied Hof van Twente, veegplan 2019
Wonen

Kader van de aanvraag
a)
b)
c)
d)

bestemmingsplanprocedure: jafaee;
artikel 19 Wro-procedure: ja/nee;
aanleg/reconstrusti
g buiten-het-bestemmingsplan;
hereverweging-vastgestelde-waarde:
e
e

8.

0547-858585

Akoestisch onderzoek

titel:

3.

afdeling ontwikkeling

datum eerdere besluit:
nummer eerder besluit:

niet van toepassing
niet van toepassing

In het bestemmingsplan van toepassing zijnde milieuaspecten.
a) industrielawaai (ja/nee, bij ja, inlegvel | invullen);

b) wegverkeerslawaai (ja/nee; bij ja, inlegvel W invullen);
c) railverkeerslawaai (ja/nee, bij ja, inlegvel R invullen).
Wet geluidhinder

Op basis van welk artikel van de Wet geluidhinder is de aanvraag gebaseerd.
Artikel 83

Voorbespreking
heeft u het verzoek voorbesproken: ja/aee (doorhalen wat niet van toepassing is).
zo ja, met wie:
verslag van de bespreking is toegevoegd: ja/nee, doorhalen wat n.v.t. is.
Aantal
l
w
R

toegevoegde inlegvellen
(industrielawaai):
(wegverkeerslawaai). W
(railverkeerslawaai):

In te dienen bescheiden

a) het aanvraagformulier
b) akoestisch onderzoek
c) inlegvel “I”, en/of “W” en/of “R”
10.

Ondertekening
dit formulier dient te worden ondertekent door de aanvrager (initiatiefnemer)

plaats:

datum:

aanvrager:

handtekeni

Goor
ler ruimtelijke ontwikkeling

INLEGVEL W

Wegverkeerslawaai

Planopzet
wW.1

Welke bronmaatregelen zullen ter beperking van de geluidsbelasting worden gerealiseerd?
Geen. Aan de Deldensestraat 156 Goor worden 2 nieuwe woningen gerealiseerd. Daarom
is de financiële ruimte om geluid reducerende maatregelen te nemen in het bron- en
overdrachtsgebied beperkt.

w2

Welke bronmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken?
Geen. Bronmaatregelen aan de provinciale weg zijn qua kosten onevenredig hoog voor de
realisatie van 2 woningen.

Waarom zijn deze niet mogelijk?
Zie hierboven.
w3

Welke overdrachtsmaatregelen zullen ter beperking van de geluidsbelasting worden
gerealiseerd?
Geen.

w4

Welke overdrachtsmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken?
Geen. Overdrachtsmaatregelen (geluidscherm, -wal) langs het perceel heeft een beperkt
effect afhankelijk van de afmeting, is landschappelijk gezien niet gewenst en is qua kosten
onevenredig hoog.

Waarom zijn deze niet mogelijk? (Bij financiële overweging specificatie bijvoegen.)
Zie hierboven
wW5

Welke stedenbouwkundige mogelijkheden zijn bij de ontwikkeling van het plan overwogen
om tot een, uit het oogpunt van geluid, acceptabeler planopzet te komen?
Van de twee woningen is de woning die het dichtst bij de wegstaat, is aan de kant van de
weg een dove gevel gecreëerd. Daarnaast is de indeling van de woning zo dat eerst het
interne bijgebouw komt en daarna pas het woongedeelte. Dit betekent dat de afstand tussen
de woongedeeltes van de woning en de weg vergroot is. Daarbij is het interne bijgebouw
een barrière ten opzichte van het woongedeelte. Wat er weer voor zorgt dat de
geluidsbelasting op de gevel verlaagd is. Andere opties van de situering van de woningen
waarbij er meer afstand wordt gecreëerd ten opzichte van de weg zijn niet mogelijk. Omdat
er dan geen sprake meer is van één erf.

Omschrijving weg
w&6

Wat is de naam van de weg die de overschrijding veroorzaakt?
Deldensestraat

WT

w8

Wat is de naam van de weg die de overschrijding veroorzaakt?
O

Aanwezig

9
©

Tereconstruieren
Teptoj
.

i

Hoe wordt het gebied ter weerszijden van de weg aangemerkt?
Ja

A Stedelijkgebied
Buitenstedelijk gebied

Neen

99
0 9

B Binnendebebouwdekem
9 0

C Auts{sneljweg

9

9

Omschrijving woningen
w.9

Geef aan onder welke categorie het gebouw valt, voor zover de aanvraag geen
betrekking heeft op woningen.
os

â

5

N.B. In het navolgende worden onder het begrip woningen tevens de bovengenoemde
gebouwen bedoeld.
Wat is de status van de woningen binnen de zone van de weg waarvoor een hogere waarde
wordt verzocht?

9 Aanwezig
9 inaanbouw

0 Te projecteren in bestemmingsplan
w2

Wat is de voorkeursgrenswaarde voor deze woningen?
48 dB

w3

Wat zijn de eventueel eerder vastgestelde waarden voor deze woningen?
Niet van toepassing

w4

Wat is de maximale ontheffingswaarde voor deze woningen?
514B

w.5

Welke ontheffingsgronden, conform het Besluit geluidhinder zijn voor deze woningen van
toepassing?
Nieuw te bouwen woningen buiten de bebouwde kom
0 Verspreide situering
oG

E

bedrijf

:

Bestaaade
iagenlang
tereconst
G Neodzakeljke
verkeers- en-vervoersfunctie
9A

g

rkelijke-ontlasting-van-andere-wegen

1.14 Watis, per woning, de geluidsbelasting waarop het verzoek betrekking heeft?

AdresT
locatie

Aantal
Waameempunt
Gevel
|
Hogere
|
Toegepaste
woningen [Nummer | Hoogte
waarde |aftrek
(at
1109 Wgh)
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Aanvraagformulier hogere grenswaarden geluid

Aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
Postbus 54
7470 AB Goor

Algemene gegevens
1

Gegevens van de aanvrager (initiatiefnemer)
gemeente/wegaanlegger:

dienst/afdeling:

straat en huisnummer:

…

postcode en woonplaats:

7470 AB Goor

ostbus

0547-858585

Akoestisch onderzoek

titel:

Akoestisch onderzoek vervangenede woningen aan
Proodsweg 1 en 14 te Ambt Delden

rapportnummer:

8.

19.019

datum:

21 maart 2019

uitgevoerd door:

Buijvoets bouw- en geluidsadvisering

Vigerend bestemmingsplan: Buitengebied Hof van Twente

bestemming:

Agrarisch

bestemmingsplan in

4.

afdeling ontwikkeling

contactpersoon:

telefoonnummer:
v

gemeente Hof van Twente

voorbereiding:

Ja

Zo ja, wat is de naam:

Buitengebied Hof van Twente, veegplan 2019

Wat is de bestemming:

Wonen

Kader van de aanvraag
a) bestemmingsplanprocedure: ja/aee;
b) artikel 19 Wro-procedure: ja/nee;

c)

leg4

”

i

g buiten-het-bestemmingsplan;

d) heroverweging vastgestelde waarde.

e

datum eerdere besluit:

niet van toepassing

e

nummer eerder besluit:

niet van toepassing

N

In het bestemmingsplan van toepassing zijnde milieuaspecten.

a) industrielawaai (ja/nee, bij ja, inlegvel I invullen);
b) wegverkeerslawaai (ja/aee; bij ja, inlegvel W invullen);
c) railverkeerslawaai (ja/nee, bij ja, inlegvel R invullen).
Wet geluidhinder
Op basis van welk artikel van de Wet geluidhinder is de aanvraag gebaseerd.
Artikel 83

Voorbespreking

heeft u het verzoek voorbesproken: ja/aee (doorhalen wat niet van toepassing is).
o ja, met wie:

verslag van de bespreking is toegevoegd: ja/nee, doorhalen wat n.v.t. is.
Aantal
U
w
R

toegevoegde inlegvellen
(industrielawaai):
(wegverkeerslawaai): W
(railverkeerslawaai):

In te dienen bescheiden

a) het aanvraagformulier
b) akoestisch onderzoek
c) inlegvel “I”, en/of “W” en/of “R”
10.

Ondertekening
dit formulier dient te worden ondertekent door de aanvrager (initiatiefnemer)

plaats:

datum:

aanvrager:

handtekeni\

Goor
imtelijke ontwikkeling

INLEGVEL W

Wegverkeerslawaai

Planopzet
wW1

Welke bronmaatregelen zullen ter beperking van de geluidsbelasting worden gerealiseerd?
Geen. Aan de Proodsweg 1 Ambt Delden worden 2 nieuwe woningen gerealiseerd. Daarom
is de financiële ruimte om geluid reducerende maatregelen te nemen in het bron- en
overdrachtsgebied beperkt.

wW.2

Welke bronmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken?
Geen. Bronmaatregelen aan de rijksweg zijn qua kosten onevenredig hoog voor de realisatie
van 2 woningen.
Waarom zijn deze niet mogelijk?
Zie hierboven.

w3

Welke overdrachtsmaatregelen zullen ter beperking van de geluidsbelasting worden
gerealiseerd?
Geen.

WA4

Welke overdrachtsmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken?
Geen. Overdrachtsmaatregelen (geluidscherm, -wal) langs het perceel heeft een beperkt
effect afhankelijk van de afmeting, is landschappelijk gezien niet gewenst en is qua kosten
onevenredig hoog.
Waarom zijn deze niet mogelijk? (Bij financiële overweging specificatie bijvoegen.)
Zie hierboven

w5

Welke stedenbouwkundige mogelijkheden zijn bij de ontwikkeling van het plan overwogen
om tot een, uit het oogpunt van geluid, acceptabeler planopzet te komen?
Geen. De bestaande woning aan de Proodsweg 1 Ambt Delden wordt verplaatst zodat deze

op een grotere afstand komt te liggen van de A1. Hierdoor wordt er al gezorgd dat de
geluidsbelasting op de gevel verminderd is met 2 a 3 dB. De locatie waar de woningen
moeten komen is de verste afstand ten opzichte tot de A1 die mogelijk is. Andere opties van
de situering van de woning waarbij er meer afstand ten opzichte van de A1 wordt gecreëerd
zijn niet mogelijk. Omdat de woningen dan zo tegenover elkaar gesitueerd moeten worden
dat er geen sprake meer is van één erf waardoor er niet kan worden voldaan aan het

gemeentelijke beleid.
Omschrijving weg
w&6

Wat is de naam van de weg die de overschrijding veroorzaakt?
Rijksweg A1

wW7

Wat is de naam van de weg die de overschrijding veroorzaakt?
0 Aanwezig
9
9

w8

Tereconstrueren
Teprei
3

E

Hoe wordt het gebied ter weerszijden van de weg aangemerkt?
Ja

A Stedelijk gebied
B

Neen

09

Buitenstedelijk gebied

0

9

Binnendebebouwdekom

9

0

C Aute({sneljweg

e}

Omschrijving woningen
w‚9

Geef aan onder welke categorie het gebouw valt, voor zover de aanvraag geen
betrekking heeft op woningen.
o

È

s

N.B. In het navolgende worden onder het begrip woningen tevens de bovengenoemde

gebouwen bedoeld.
W1

Wat is de status van de woningen binnen de zone van de weg waarvoor een hogere waarde
wordt verzocht?

G Aanweng
9 inaanbouw

0 Te projecteren in bestemmingsplan
w2

Wat is de voorkeursgrenswaarde voor deze woningen?
484B

w3

Wat zijn de eventueel eerder vastgestelde waarden voor deze woningen?
Niet van toepassing

WA4

Wat is de maximale ontheffingswaarde voor deze woningen?
530B

W.

Welke ontheffingsgronden, conform het Besluit geluidhinder zijn voor deze woningen van
toepassing?
Nieuw te bouwen woningen buiten de bebouwde kom
0 Verspreide situering

9 Grond-of bedrijfsgebondenheid

114 Wat is, per woning, de geluidsbelasting waarop het verzoek betrekking heeft?

Adres/
locatie

Aantal
woningen

Waameempunt
Nummer | Hoogte

Proodsweg 1 Ambt Delden | 2
2

Gevel | Hogere | Toegepaste
waarde | aftrek
(art.
110g Wgh)

Im

18A

| 1e]

o

53

2

5

53

2

UeEYsIyAZGO

Aanvraagformulier hogere grenswaarden geluid

Aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
Postbus 54
7470 AB Goor

Algemene gegevens
13

Gegevens van de aanvrager (initiatiefnemer)
gemeente/wegaanlegger:
gemeente Hof van Twente

dienst/afdeling:

afdeling ontwikkeling

straat en huisnummer:

Postbus 54

postcode en woonplaats:

7470 AB Goor

contactpersoon:

telefoonnummer:
2

Akoestisch onderzoek

titel:

Herbestemming karakteristieke schuur tot woning,
Rijssenseweg 24, Markelo Akoestisch onderzoek
wegverkeerslawaai

rapportnummer:

20197082.R01.V01

datum:

13 mei 2019

uitgevoerd door:
3.

Alcedo

Vigerend bestemmingsplan: Buitengebied Hof van Twente

bestemming:

Wonen

bestemmingsplan in

4.

0547-858585

voorbereiding:

Ja

Zo ja, wat is de naam:
Wat is de bestemming:

Buitengebied Hof van Twente, veegplan 2019
Wonen-Vab

Kader van de aanvraag
a) bestemmingsplanprocedure: ja/aee;
b) artikel 19 Wro-procedure: ja/nee;

c) aanleg4

teueti

9-buiten-het-bestemmingsplan;

d) herevenweging vastgestelde-waarde:

e
e

datum eerdere besluit:
nummer eerder besluit:

niet van toepassing
niet van toepassing

In het bestemmingsplan van toepassing zijnde milieuaspecten.

a) industrielawaai (ja/nee, bij ja, inlegvel | invullen);
b) wegverkeerslawaai (ja/nee; bij ja, inlegvel W invullen);
c) railverkeerslawaai (ja/nee, bij ja, inlegvel R invullen).
Wet geluidhinder

Op basis van welk artikel van de Wet geluidhinder is de aanvraag gebaseerd.
Artikel 83

Voorbespreking

heeft u het verzoek voorbesproken: ja/aee (doorhalen wat niet van toepassing is).
oja, met wie:.

verslag van de bespreking is toegevoegd: ja/nee, doorhalen wat n.v.t. is.
Aantal toegevoegde inlegvellen
l
(industrielawaai):
w
(wegverkeerslawaai): W
R

(railverkeerslawaai):

In te dienen bescheiden

a) het aanvraagformulier
b) akoestisch onderzoek
c) inlegvel “I”, en/of “W” en/of “R”
10.

Ondertekening

dit formulier dient te worden ondertekent door de aanvrager (initiatiefnemer)
plaats:
datum:

aanvrager:

handtekenint

uimtelijke ontwikkeling

INLEGVEL W

Wegverkeerslawaai

Planopzet
w.1

Welke bronmaatregelen zullen ter beperking van de geluidsbelasting worden gerealiseerd?
Geen. Aan de Rijssenseweg 24 Markelo wordt slecht 1 woning gerealiseerd in
karakteristieke bebouwing. Daarom is de financiële ruimte om geluid reducerende
maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

w2

Welke bronmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken?

Geen. Bronmaatregelen aan de provinciale zijn qua kosten onevenredig hoog voor de
realisatie van 1 woning.

Waarom zijn deze niet mogelijk?
Zie hierboven.
w3

Welke overdrachtsmaatregelen zullen ter beperking van de geluidsbelasting worden
gerealiseerd?
Geen.

w4

Welke overdrachtsmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken?

Geen. Overdrachtsmaatregelen (geluidscherm, -wal) langs het perceel is landschappelijk
gezien niet gewenst en is qua kosten onevenredig hoog.

Waarom zijn deze niet mogelijk? (Bij financiële overweging specificatie bijvoegen.)
Zie hierboven
w5

Welke stedenbouwkundige mogelijkheden zijn bij de ontwikkeling van het plan overwogen
om tot een, uit het oogpunt van geluid, acceptabeler planopzet te komen?
Geen. Het gaat om het hergebruik van een bestaande karakteristieke dwarsritschuur voor

woondoeleinden. De stedenbouwkundige invulling is daarmee voor een grotendeels
gegeven. Wel is er vanaf de weg gezien het eerste gedeelte van de woning in gebruik als
werkgedeelte waardoor de afstand van het woongedeelte tot de weg vergroot wordt.
Omschrijving weg
w‚6

Wat is de naam van de weg die de overschrijding veroorzaakt?
N752

WT

w8

Wat is de naam van de weg die de overschrijding veroorzaakt?
O Aanwezig
9

Tereconstrueren

5

T

5

E

Hoe wordt het gebied ter weerszijden van de weg aangemerkt?
Ja

A Stedelijk gebied
Buitenstedelijk gebied

Neen

00
0

9

B Binnendebebouwdekem
9 0

C Aute(sneljweg

)

Omschrijving woningen
w.9

Geef aan onder welke categorie het gebouw valt, voor zover de aanvraag geen
betrekking heeft op woningen.

o

r
e
e
oo Voorveer n

_

Z_s*° g-voorhoger beroopsonderwijs
Andere-gezondheidszerggebeuwen
N.B. In het navolgende worden onder het begrip woningen tevens de bovengenoemde

gebouwen bedoeld.
wW1

Wat is de status van de woningen binnen de zone van de weg waarvoor een hogere waarde
wordt verzocht?

9 Aanwezig
9 inaanbouw

0 Te projecteren in bestemmingsplan
w2

Wat is de voorkeursgrenswaarde voor deze woningen?
48 dB

w3

Wat zijn de eventueel eerder vastgestelde waarden voor deze woningen?
Niet van toepassing

wW4

Wat is de maximale ontheffingswaarde voor deze woningen?
534B

wW5

Welke ontheffingsgronden, conform het Besluit geluidhinder zijn voor deze woningen van
toepassing?
Nieuw te bouwen woningen buiten de bebouwde kom
0 Verspreide situering

9Meredfx;ísgeèendenheid

1.14 Wat is, per woning, de geluidsbelasting waarop het verzoek betrekking heeft?

Adres/

locatie

Aantal

woningen

Riĳssenseweg 24 Markelo | 1

‘Waameempunt

[Nummer | Hoogte
01

Gevel | Hogere | Toegepaste

waarde | aftrek
(art
1109 Wgh)

Iml

18A

45

53

| 198]

2

Overzichtskaart
Rijssenseweg 24

Markelo

Mepstreaan UAZO b a G

Figuu 2 | Identficatie van wegen en rekenpunten

Alcedo

20197082

Aanvraagformulier hogere grenswaarden geluid

Aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
Postbus 54
7470 AB Goor

Algemene gegevens
1.

Gegevens van de aanvrager (initiatiefnemer)
gemeente/wegaanlegger:
gemeente Hof van Twente

dienst/afdeling:

afdeling ontwikkeling

contactpersoon:

ù

postcode en woonplaats:

7470 AB Goor

straat en huisnummer:

telefoonnummer:
2

titel:
rapportnummer:

Rapport wegverkeerslawaai akoestisch onderzoek
19.089

uitgevoerd door:

Munsterhuis Geluidsadvies

17 juni 2019

Vigerend bestemmingsplan: Buitengebied Hof van Twente

bestemming:

Agrarisch

bestemmingsplan in

4.

0547-858585

Akoestisch onderzoek

datum:

3.

Postbus 54

voorbereiding:

Ja

Zo ja, wat is de naam:

Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019

Wat is de bestemming:

Wonen

Kader van de aanvraag
a) bestemmingsplanprocedure: ja/aee;

e
e

5.

datum eerdere besluit:
nummer eerder besluit:

niet van toepassing
niet van toepassing

In het bestemmingsplan van toepassing zijnde milieuaspecten.
a) industrielawaai (ja/nee, bij ja, inlegvel | invullen);
b) wegverkeerslawaai (ja/aee; bij ja, inlegvel W invullen);

c) railverkeerslawaai (ja/nee, bij ja, inlegvel R invullen).
Wet geluidhinder
Op basis van welk artikel van de Wet geluidhinder is de aanvraag gebaseerd.
Artikel 83

Voorbespreking
heeft u het verzoek voorbesproken: ja/aee (doorhalen wat niet van toepassing is).
zo ja, met wie:.
verslag van de bespreking is toegevoegd: ja/nee, doorhalen wat n.v.t. is.
Aantal
1
w
R

toegevoegde inlegvellen
(industrielawaai):
(wegverkeerslawaai): W
(railverkeerslawaai):

In te dienen bescheiden

a) het aanvraagformulier
b) akoestisch onderzoek
c) inlegvel “I”, en/of “W” en/of “R"
10.

Ondertekening
dit formulier dient te worden ondertekent door de aanvrager (initiatiefnemer)
plaats:
datum:

aanvrager!|
handteken|

telijke ontwikkeling

INLEGVEL W

Wegverkeerslawaai

Planopzet
w1

Welke bronmaatregelen zullen ter beperking van de geluidsbelasting worden gerealiseerd?
Geen. Aan de Luttekeveldweg 1 Markelo worden 2 nieuwe woningen gerealiseerd. De
bestaande woning die rechtstreeks aan de weg ligt wordt verplaatst en via Rood voor Rood
wordt een nieuwe woning toegevoegd. Daarom is de financiële ruimte om geluid
reducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

wW.2

Welke bronmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken?
Geen. Bronmaatregelen aan de provinciale weg zijn qua kosten onevenredig hoog voor de
Tealisatie van 2 woningen.
Waarom zijn deze niet mogelijk?
Zie hierboven.

w3

Welke overdrachtsmaatregelen zullen ter beperking van de geluidsbelasting worden
gerealiseerd?
Geen.

WA4

Welke overdrachtsmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken?
Geen. Overdrachtsmaatregelen (geluidscherm, -wal) langs het perceel heeft een beperkt

effect afhankelijk van de afmeting, is landschappelijk gezien niet gewenst en is qua kosten
onevenredig hoog.
Waarom zijn deze niet mogelijk? (Bij financiële overweging specificatie bijvoegen.)
Zie hierboven
w5

Welke stedenbouwkundige mogelijkheden zijn bij de ontwikkeling van het plan overwogen
om tot een, uit het oogpunt van geluid, acceptabeler planopzet te komen?
Uit stedenbouwkundig oogpunt was het beste om de bestaande woning aan de weg te
vervangen en op dezelfde plek opnieuw te bouwen en dat de Rood voor Rood-woning dan
achter de woning komt te liggen. Maar gezien de geluidsbelasting van de weg is dit niet
wenselijk om op de huidige plek de woning her te bouwen.
De andere optie was om twee woningen verder van de weg te situeren waarbij er meer

afstand wordt gecreëerd ten opzichte van de weg. Dit is niet wenselijk omdat de bebouwing
dan niet meer aansluit bij de al aanwezige bebouwing in de omgeving. De bebouwing staat
nu als een rij op de weg georiënteerd en dan zou je op deze plek de bebouwing verder naar
achter zien staan. Dit is uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk.
Omschrijving weg
we6

Wat is de naam van de weg die de overschrijding veroorzaakt?
N755

wW7

w8

Wat is de naam van de weg die de overschrijding veroorzaakt?
0

Aanwezig

9
©

Te-reconstrueren
Tepre
ï

3

Hoe wordt het gebied ter weerszijden van de weg aangemerkt?
Ja

A Stedelijk gebied
Buitenstedelijk gebied

Neen

00
0 9

B Binnendebebouwdekem
0 0

C Auto(sneljweg

09

Omschrijving woningen
w.9

Geef aan onder welke categorie het gebouw valt, voor zover de aanvraag geen
betrekking heeft op woningen.
°

ë

6

N.B. In het navolgende worden onder het begrip woningen tevens de bovengenoemde

gebouwen bedoeld.
w1

Wat is de status van de woningen binnen de zone van de weg waarvoor een hogere waarde
wordt verzocht?

G Aanwezig
9 inaanbouw

0 Te projecteren in bestemmingsplan
w2

Wat is de voorkeursgrenswaarde voor deze woningen?
480B

w3

Wat zijn de eventueel eerder vastgestelde waarden voor deze woningen?
Niet van toepassing

WA4

Wat is de maximale ontheffingswaarde voor deze woningen?
510B

W

Welke ontheffingsgronden, conform het Besluit geluidhinder zijn voor deze woningen van
toepassing?
Nieuw te bouwen woningen buiten de bebouwde kom
0 Verspreide situering

9 Grond-of bedrijfsgebondenheid

114 Wat is, per woning, de geluidsbelasting waarop het verzoek betrekking heeft?
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woningen

Luttekeveldweg 1 Markelo | 2

Waareempunt
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Aanvraagformulier hogere grenswaarden geluid

Aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
Postbus 54
7470 AB Goor

Algemene gegevens
1.

Gegevens van de aanvrager (initiatiefnemer)
gemeente/wegaanlegger:
gemeente Hof van Twente

dienst/afdeling:

afdeling ontwikkeling

straat en huisnummer:

Postbus 54

postcode en woonplaats:

7470 AB Goor

contactpersoon:

telefoonnummer:
2

Akoestisch onderzoek

titel:

Akoestisch onderzoek plan Enterweg 7 Markelo
geluidsbelasting wegverkeerslawaai

rapportnummer:
datum:

19.025.01 versie 1
14 maart 2019

uitgevoerd door:

3.

Akoestisch buro Tideman, N

Vigerend bestemmingsplan: Buitengebied Hof van Twente
bestemming:
Wonen
bestemmingsplan in

4.

0547-858585

voorbereiding:

Ja

Zoja, wat is de naam:
Wat is de bestemming:

Buitengebied Hof van Twente, veegplan 2019
Wonen-Vab

Kader van de aanvraag
a) bestemmingsplanprocedure: ja/aee;

b) artikel 19 Wro-procedure: ja/nee;

c)d)

leg/resonstrueti
9-buiten
het-bestemmingsplan;
hereverweging-vastgestelde-waarde:
e

datum eerdere besluit:

niet van toepassing

e

nummer eerder besluit:

niet van toepassing

In het bestemmingsplan van toepassing zijnde milieuaspecten.
a) industrielawaai (ja/nee, bij ja, inlegvel | invullen);
b) wegverkeerslawaai (ja/aee; bij ja, inlegvel W invullen);
c) railverkeerslawaai (ja/nee, bij ja, inlegvel R invullen).

Wet geluidhinder
Op basis van welk artikel van de Wet geluidhinder is de aanvraag gebaseerd.
Artikel 83

Voorbespreking
heeft u het verzoek voorbesproken: ja/aee (doorhalen wat niet van toepassing is).
zo ja, met wie:.

verslag van de bespreking is toegevoegd: ja/nee, doorhalen wat n.v.t. is.
Aantal
l
w
R

toegevoegde inlegvellen
(industrielawaai):
(wegverkeerslawaai): W
(railverkeerslawaai):

In te dienen bescheiden

a) het aanvraagformulier
b) akoestisch onderzoek
c) inlegvel “I”, en/of “W” en/of “R”
10.

Ondertekening
dit formulier dient te worden ondertekent door de aanvrager (initiatiefnemer)

plaats:

datum:

aanvrag
handteke]

Goor

4 juni 2019

lerker ruimtelijke ontwikkeling

INLEGVEL W

Wegverkeerslawaai

Planopzet
wW41

Welke bronmaatregelen zullen ter beperking van de geluidsbelasting worden gerealiseerd?
Geen. Aan de Enterweg 7 Markelo wordt slecht 1 woning gerealiseerd in karakteristieke
bebouwing. Daarom is de financiële ruimte om geluid reducerende maatregelen te nemen
in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

wW.2

Welke bronmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken?
Geen. Bronmaatregelen aan de provinciale zijn qua kosten onevenredig hoog voor de
realisatie van 1 woning.

Waarom zijn deze niet mogelijk?
Zie hierboven.
w3

Welke overdrachtsmaatregelen zullen ter beperking van de geluidsbelasting worden
gerealiseerd?
Geen.

wW4

Welke overdrachtsmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken?
Geen. Overdrachtsmaatregelen (geluidscherm, -wal) langs het perceel heeft effect als het
geluidsscherm minimaal 7 meter hoog wordt en qua lengte langer moet worden dan de
percelen die de initiatiefnemer in bezit heeft. Daarnaast is dit landschappelijk gezien niet
gewenst en is dit qua kosten onevenredig hoog.

Waarom zijn deze niet mogelijk? (Bij financiële overweging specificatie bijvoegen.)
Zie hierboven
WS

Welke stedenbouwkundige mogelijkheden zijn bij de ontwikkeling van het plan overwogen
om tot een, uit het oogpunt van geluid, acceptabeler planopzet te komen?
Geen. Het gaat om het hergebruik van een bestaande karakteristieke dwarsritschuur voor
woondoeleinden. De stedenbouwkundige invulling is daarmee een gegeven.

Omschrijving weg
w&6

Wat is de naam van de weg die de overschrijding veroorzaakt?
N347

WT

w8

Wat is de naam van de weg die de overschrijding veroorzaakt?
0

Aanwezig

9
©

Tereconstrueren
Teprj
f

3

Hoe wordt het gebied ter weerszijden van de weg aangemerkt?
A Stedelijkgebied

Buitenstedelijk gebied

Ja

Neen

9

9

0

9

B Binnendebebouwdekem
0 0

C Autotsneljweg

}

Omschrijving woningen
w.9

Geef aan onder welke categorie het gebouw valt, voor zover de aanvraag geen
betrekking heeft op woningen.

o

oo
e
I
sss

Z‚“° g voorhogerseroopssndenMs
Andere-gezondheidszerggebeuwen
N.B. In het navolgende worden onder het begrip woningen tevens de bovengenoemde
gebouwen bedoeld.

w1

Wat is de status van de woningen binnen de zone van de weg waarvoor een hogere waarde
wordt verzocht?

9 Aanwezig
9 inaanbouw

0 Te projecteren in bestemmingsplan
w2

Wat is de voorkeursgrenswaarde voor deze woningen?
48 dB

w3

Wat zijn de eventueel eerder vastgestelde waarden voor deze woningen?
Niet van toepassing

wW4

Wat is de maximale ontheffingswaarde voor deze woningen?
5304B

w5

Welke ontheffingsgronden, conform het Besluit geluidhinder zijn voor deze woningen van
toepassing?
Nieuw te bouwen woningen buiten de bebouwde kom
0 Verspreide situering

9 Grond-of bedrijfsgebondenheid

1.14 Watis, per woning, de geluidsbelasting waarop het verzoek betrekking heeft?
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