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Ontwerp

besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Bevoegdheid
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landsmeer heeft de
bevoegdheid om hogere waarden vast te stellen op grond van artikel 110a van de Wet
geluidhinder.
Het college heeft het voornemen een hogere waarde vast te stellen op grond van de Wet
geluidhinder voor onderstaand plan.
Bestemmingsplanwijziging

Kanaaldijk

102 te Landsmeer

Gegevens aanvrager
Naam: Gemeente Landsmeer
Adres: Postbus 1, 1120 AA Landsmeer
Omschrijving plan
Op de planlocatie Kanaaldijk 102 wordt met een bestemmingsplanwijziging

het realiseren

van een tweede agrarische bedrijfswoning mogelijk gemaakt. Een woning is een
geluidgevoelige bestemming in het kader van de Wet geluidhinder.
Hogere waarde voor de geluidbelasting
De nieuwe woning ligt in de geluidzone van de Kanaaldijk en de Provincialeweg
N247jSlochterweg. Op de noord- en oostgevel van de nieuwe woning wordt er niet voldaan
aan de voorkeursgrenswaarde

van 48 dB. De maximale geluidsbelasting vanwege

wegverkeerslawaai inclusief aftrek op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder op de
oostgevel van de woning bedraagt 56 dB op de noordelijke gevel en 53 dB. Deze waarde
wordt op de gevels van de woning vastgesteld.
Met dit ontwerpbesluit wordt het voornemen bekend gemaakt om in het kader van de Wet
geluidhinder een hogere waarde van 56 dB vanwege wegverkeerslawaai vast te stellen op
de door de N247 geluid belaste gevels van de nieuwe woning.
Procedure
Op grond van artikel 110c van de Wet qeluidhinder
voorbereidingsprocedure

is de uniforme openbare

gevolgd zoals beschreven in de afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht, met dien verstande dat het ontwerpbesluit tegelijk met de
ontwerpbestemmingsplanwijziging

Kanaaldijk 102 te Landsmeer, ter visie is gelegd.
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Het hogere waarde besluit zal na vaststelling worden gepubliceerd en wanneer het besluit
onherroepelijk is geworden zal de in het besluit vastgestelde hogere waarde ingeschreven
worden in het kadaster.
Overwegende dat
•

binnen het plangebied de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in
artikel 82 van de Wet geluidhinder (wegverkeer) wordt overschreden

•

overeenkomstig artikel 83 lid 4 Wet geluidhinder en artikel 3.2 Besluit geluidhinder, een
hogere waarde kan worden vastgesteld

•

op grond van artikel 1l0a lid 1 van de Wet geluidhinder Burgemeester en wethouders
van de gemeente Landsmeer de bevoegdheid hebben tot het vaststellen van hogere
waarden voor de ten hoogste toegestane geluidbelasting

•

overeenkomstig artikel 1l0a lid 4 de bedoelde vaststelling van de hogere waarden
plaatsvindt overeenkomstig de regels zoals gesteid in het Besluit Geluidhinder nummer
532 van 20 oktober 2006

•

het akoestische onderzoek bij dit besluit is uitgevoerd volgens de technische en
wettelijke bepalingen, zoals bedoeld in artikel 77 van de Wet geluidhinder

•

wordt voldaan aan een van de ontheffingsgronden zoals genoemd in artikel 1l0a lid 5
van de Wet geluidhinder, te weten dat maatregelen gericht op het terugbrengen van de
geluidbelasting voor de gevels van de nieuwe woningen, vanwege de weg, onvoldoende
doeltreffend zijn, dan wei op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige
of financiële aard

•

dit ontwerpbesluit voldoende is gemotiveerd en is voorzien van de juiste gegevens
behorend bij dit besluit: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kanaaldijk 102, te
Landsmeer project: 16716 van NIPA milieutechniek b.v. van 29-05-2018

is het noodzakelijk om voor de bestemmingsplanwijziging

een hogere waarde in het kader

van de Wet geluidhinder vast te stellen.
Ontwerpbesluit
Op grond van bovenstaande overwegingen is het bevoegde gezag van mening dat er wordt
voldaan aan de ontheffingsgronden zoals genoemd in de Wet geluidhinder en stelt het
hogere waarde besluit vast.
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