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Besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder
Plan Oude Groningerweg te Gieten
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze;
Overwegende het volgende:
Algemeen
Het betreft hier een verzoek tot het vaststellen van hogere grenswaarden voor het wegverkeer in het
kader van artikel 83 van de Wet geluidhinder (nieuwe woningbouw en/of nieuwe weg). Dit verzoek hangt
samen met het voornemen een tiental woningen te bouwen binnen de geluidszone van de N33 in Gieten.
De bouwkavels aan de Oude Groningerweg zijn daarom gelegen in buitenstedelijk gebied in de zin van
de Wet geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde is 48 dB, de maximale waarde is 53 dB. Omdat de
woningen zijn gelegen binnen de geluidszone dient te worden aangetoond dat de geluidbelasting op de
woningen kan voldoen aan de grenswaarden conform de Wet geluidhinder.
Verzochte hogere waarden
Uit het akoestisch onderzoek van het Noordelijk Akoestisch Adviesburo (Noordelijk Akoestisch
Adviesburo, ‘Geluidbelasting vanwege wegverkeer op plan “Oude Groningerweg” te Gieten’, 28
september 2018, kenmerk 5934/NAA/hw/ft/2) blijkt dat de voorkeurgrenswaarde op 4 woningen wordt
overschreden, maar dat wel kan worden voldaan aan de maximale waarde. De gevelbelasting (incl. aftrek
art. 110g Wgh) bedraagt ten hoogste 50,7 dB.
Maatregelen om de geluidsbelasting te verminderen zijn niet haalbaar. Het vergroten van de afstand tot
de weg is in verband met de ligging van het plangebied niet mogelijk, het doortrekken van de reeds
bestaande wal voor slechts 4 woningen is financieel niet doelmatig en op de N33 ligt reeds stil asfalt, het
toepassen van nog stiller asfalt voor slechts 4 woningen is financieel niet doelmatig.
De vast te stellen hogere waarde voor de woningen bedraagt maximaal Lden = 51 dB. Voor deze locatie
zijn nog niet eerder hogere waarden verleend.
Conclusie
Voor de aanvraag van een hogere waarde heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden. Gekeken is
in hoeverre maatregelen konden worden getroffen aan de weg of in het overdrachtsgebied. Dit blijkt niet
mogelijk te zijn.
Zienswijzen
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 februari
2021, gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage bij de centrale publieksbalie in het
gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze over het
ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te
maken. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het
maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 797.
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Gelet op artikel 83 en 110a van de Wet Geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluiten burgemeester en wethouders:
De volgende hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeer vast
te stellen:
Voor de woningen (zie figuur 2 blz. 8 en bijlage 2 - bad 1 van het akoestisch onderzoek)
-woning nummer 5, 49 dB;
-woning nummer 6, 50 dB;
-woning nummer 7, 50 dB;
-woning nummer 8, 51dB.

Gieten, …………… 2021.
Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer A.W. Hiemstra
burgemeester

2

