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Geachte heer Mulders,
Wij ontvingen uw vragen ten aanzien van de geluidsnormen bij het nieuwe plan Franciscushof-Zuid.
Onderstaand hebben we de antwoorden voor u per gestelde vraag uitgewerkt. Aangezien de eerste twee vragen
één overkoepelend antwoord behoeven hebben wij dezen als zodanig beantwoord.
1.
2.

Hoe verhouden zich de gezondheidsrisico’s en juridische consequenties van een geluidsnorm van 45 dB in
het buitengebied tot de gezondheidsrisico’s en juridische consequenties van 62 dB in een nieuw te bouwen
woonwijk.
Waarom wordt een richtlijn windenergie getemporiseerd omdat 45dB door hetRIVM onderzocht moet
worden en is 62 dB voor het College geen risico?
Voor windturbines en wegverkeer gelden verschillende wettelijke normen. Deze normen hebben onder andere
te maken met het karakter van het geluid en de mate waarin het geluid als hinderlijk wordt ervaren.
•
Voor windturbines is in het Activiteitenbesluit een maximum waarde van Lden (gemiddelde waarde over
het hele etmaal) = 47 dB opgenomen. In de nacht mogen windturbines maximaal 41 dB produceren bij
woningen.
•
Voor wegverkeer wordt een voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB gehanteerd. Als plafond wordt 63
dB gehanteerd. Als een gemeente een geluidsbelasting hoger dan 48 dB wil toestaan moet ze dat
motiveren. Een hogere geluidsbelasting dan 63 dB is niet toegestaan.
Bij de Franciscushof is sprake geluid als gevolg van wegverkeer. Daarvoor geldt een voorkeursgrenswaarde
van 48 dB. In het plan is hier rekening mee gehouden, door bij alle woningen op begane grondniveau aan deze
waarde te voldoen. Hiermee is er rondom de woningen, in de tuinen, sprake van een goed woon- en
leefklimaat. Naast de tuin hebben de meeste woningen ook op een verdieping een stille zijde.
Voor een deel van de woningen wordt de voorkeurgrenswaarde op de eerste en/of tweede verdieping
overschreden ondanks de aanleg van geluidswallen. Bij deze woningen zullen geluidsisolerende maatregelen
aan de gevel getroffen worden, zodat in de woning sprake is van een goed woon- en leefklimaat en hier geen
wezenlijke gezondheidsrisico’s vanwege geluid zijn te verwachten.
Er worden dus maatregelen getroffen zodat sprake is van een goed het woon- en leefklimaat. Alle
geluidsniveaus blijven binnen de grenzen van de Wet geluidhinder en ons eigen geluidsbeleid.

3.

De 62dB is met stoom en heet water tijdens het zomerreces ter inzage is gelegd en betrokkenen hebben
nauwelijks kans om een zienswijze in te dienen. Bent u van mening dat de gemeente open en eerlijk over het
oprekken van de geluidsnormen communiceert naar de burger toe?

Wij vonden voortgang van een plan dat zo veel nieuwe woningen in Raalte mogelijk maakt belangrijk.
Wij hebben, gelet op de zomerperiode, de publicatie herhaald halverwege de periode van ter inzage liggen (11
augustus). Er zijn ook (9) zienswijzen ingediend. Ook onze social media-kanalen hebben een goed bereik gehad.
De eerste publicatie is zo’n 14.000 keer bekeken en de tweede publicatie is zeker 7000 keer gezien.
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd,
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