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Besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder
Zuidlaarderweg Annen kavel 905
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze;
Overwegende het volgende
Algemeen
Het betreft hier een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde 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 twee onder een kap woning te bouwen binnen de zone van de
Zuidlaarderweg in Annen. De bouwkavel is gelegen in binnenstedelijk gebied in de zin van de Wet
geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde is 48 dB, de maximale waarde is 63 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 waarde n
Uit het akoestisch onder zoek van Geluidmeesters van I augustus 2018, kenmerk 0278-W-18-4, blijkt
dat de voorkeurgrenswaarde wordt overschreden maar wel kan worden voldaan aan de maximale
waarde. De gevelbelasting (incl. aftrek art. 1109 Wgh) bedraagt ten hoogste 54 dB.
Het toepassen van maatregelen om de geluidsbelasting te verminderen, stuit op bezwaren van
fysieke, landschappelijke en stedenbouwkundige aard. Het vergroten van de afstand tot de weg is niet
gewenst, het plaatsen van schermen is ook niet gewenst. Daarnaast is het toepassen van stil asfalt
voor slechts 2 woningen financieel niet doelmatig.
De vast te stellen hogere waarden voor de woning bedraagt L6g¡ = 54 dB. Voor deze locatie is nog niet

eerder een hogere waarde 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. Ðaarom zullen maatregelen aan de gevels getroffen moeten worden om een
binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Dit moet middels omgevingsvergunnningen aangetoond
worden.
Het ontwerpbesluit heeft op grond van artikel I 10c van de Wet geluidhinder, tezamen met het
bijbehorende ontwerp bestemmingsplan "Annen Dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15", met ingang
van 6 december 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen;
Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt;
lngevolge artikel 1 l0i van de Wet geluidhinder dient een bestuursorgaan een door haar genomen
besluit, inhoudende een beslissing tot het vaststellen van de hogere geluidswaarde, zo spoedig
mogelijk, nadat het onherroepelijk is geworden, in te schrijven in de openbare registers, bedoeld in
artikel 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
Gelet op artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht;

besluit:
een hogere grenswaarde ten gevogle van wegverkeerslawaai voor de twee-onder-éénkapwoning op het perceel Anloo, sectie U, nr. 905, vast te stellen op 54 dB;
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Dít besluit nadat het onherroepelijk is geworden ter inschrijving aan te bieden aan het
Kadaster, conform artikel 110i van de Wet geluidhinder.

2.

Beroep
Omdat tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen zijn ingediend en het ontwerpbesluit ongewijzigd is
vastgesteld, kan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd derhalve
gedurende zes weken enkel beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
(Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) worden ingediend door:
een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkenrvijs niet in staat is geweest zijn zienswijze
omtrent het ontwerpbesluit bij het College van burgemeester en wethouders kenbaar te

-

maken;

Zii die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige vooziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling Bestuursrechtspraak
Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij voor deze datum beroep is
ingesteld waarbij ene vezoek is gedaan om voorlopige voorziening te treffen. het besluit treedt dan
niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Gieten, 12 februari 2019
Het college van de gemeente Aa en Hunze,
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mevrouw mr. M. Tent
secretaris

