WET GELUIDHINDER
Ontwerp-beschikking
Vaststelling hogere grenswaarde

Aanvrager

: G.P. Wit van G&G Holding BV

Betreft

: Vaststelling hogere grenswaarde

Locatie

: Veneweg 39 te Wanneperveen

Datum Ontwerp-beschikking

: 19 december 2017

Kenmerk

: Hgw Veneweg 39 te Wanneperveen

Aanleiding aanvraag hogere grenswaarde(n).
Aan de zuidkant van de Veneweg (nr. 39) in Wanneperveen wordt een oude boerderij
gesloopt en een nieuwe boerderij gerealiseerd, waarbij de nieuwe boerderij verder van
de
Veneweg af komt te staan dan de huidige boerderij. Bij de bouw van deze woning moet
aandacht geschonken worden aan de geluidsbelasting vanwege de nabijgelegen weg.
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting op de voorgevel 54 dB
inclusief de aftrek artikel 110g Wet geluidhinder (zijnde -5 dB) bedraagt. Dit is hogere
dan de voorkeurswaarde van 48 dB en derhalve wordt een hogere grenswaarde
aangevraagd.
Terinzagelegging en binnengekomen reacties.
Het voornemen tot het vaststellen van hogere grenswaarden wordt zes weken ter
inzage gelegd (van 20 december 2017 tot en met 30 januari 2018) in het
gemeentehuis te Steenwijk aan de Vendelweg 1.
Overwegingen ten aanzien van de aanvraag.
Ten aanzien van het voorliggende verzoek merken wij het volgende op.
Bij de beslissing op het verzoek horen de volgende stukken:
 het akoestisch onderzoek van Global Technics BV d.d. 16/6/17, Rapport nr : GTRP-AK-025;
 de motivatie hogere grenswaarden;
 het aanvraagformulier.
Op basis van artikel 83, lid 2 van de Wet geluidhinder kan een hogere geluidbelasting
dan de voorkeursgrenswaarde worden vastgesteld in het kader van een
bestemmingsplanprocedure. Wij zijn van mening dat het artikel hier van toepassing is.
Het gaat om 1 woning gelegen aan de Veneweg 39 te Wanneperveen. Op de oude
locatie was een woning aanwezig en ligt nu nog een bouwvlak voor een woning.
Nieuwbouw op deze locatie is vanuit akoestisch oogpunt niet gewenst en derhalve
wordt het bouwvlak verder van de Veneweg af gerealiseerd dan de huidige boerderij.
Op de gewenste locatie bedraagt de geluidsbelasting 59 dB, exclusief de aftrek artikel
110g Wet geluidhinder. Volgens de minimale geluidwering van 20 dB van de gevel,
conform het Bouwbesluit kan zonder aanvullende gevelmaatregelen op de gewenste
locatie niet voldaan worden aan de eisen ten aanzien van het vereiste binnenniveau
van 33 dB conform het Bouwbesluit. Om aan de eis van het bouwbesluit te kunnen
voldoen dient door de aanvrager aangetoond te worden dat de karakteristieke
geluidwering van de gevel gelijk of hoger is dan 26dB (59dB – 33dB = 26dB).
Als ontheffingscriterium geldt dat de woning ter vervangen van bestaande bebouwing
wordt gerealiseerd. Op basis van de aangeleverde informatie kunnen wij opmaken dat
aan dit criterium wordt voldaan.
Beslissing op de aanvraag.
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten:
1. de door G.P. Wit van G&G Holding BV, Veneweg 39 te Wanneperveen gevraagde
hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai voor het volgende perceel
te verlenen:
Veneweg 39

7946 LC te Wanneperveen

Opgemerkt wordt dat met het verlenen van de aangevraagde hogere grenswaarde
het maximaal toegestane binnenniveau van 33 dB in de geluidsgevoelige ruimten
van de beoogde woning niet mag worden overschreden.
2. de vastgestelde hogere grenswaarde in te schrijven in de openbare registers.
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