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Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder
Voor woningbouw op genoemde bouwvlakken in het bestemmingsplan
De Draai 2019 te Heerhugowaard
Burgemeester en wethouders van gemeente Heerhugowaard
Gelet op artikel 83 van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van
hogere waarden verkeerslawaai voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in het kader van
het nieuwe bestemmingsplan De Draai 2019 voor de toekomstige woningbouw in de
bouwvlakken genoemd aan in het bestemmingsplan De Draai te Heerhugowaard.
Overwegende dat:
In het kader van de procedure van het nieuwe bestemmingsplan De Draai 2019 binnen de
bebouwde kom van Heerhugowaard, in binnenstedelijk gebied voor de te ontwikkelen
woningbouwlocaties in de bouwvelden genoemd in tabel 1 een verzoek hogere waarde is
ingediend en weergegeven op de kaart Exploitatietekening De Draai 14-01-2019;
De geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai van de wegen in en om het plangebied De Draai
te Heerhugowaard is ontleend aan het akoestisch rapport “GELUIDONDERZOEK HERZIENING
BESTEMMINGSPLAN DE DRAAI 2019”, kenmerk 261124 d.d. 28 februari 2019.
Uit dit onderzoek zijn op basis van geluidbelasting contouren de geluidbelasting op de
bouwkavels van de woningbouwlocaties van wegverkeerslawaai bepaald.
De op 9 december 2004 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgestelde hogere
waarde van Letm 64 dB(A) en 59 dB(A) voor de nog niet ontwikkelde gebieden t.b.v. nieuwe
geluidgevoelige bestemmingen (nieuwbouw van woningen) in het bestemmingsplan de Draai
2019 komen te vervallen.

De geluidbelasting wegverkeerslawaai op de bouwkavels van de woningbouwlocaties ten
hoogste 55 dB Lden zal bedragen, na aftrek van 5 dB ex artikel 110g van de Wet geluidhinder;
Bron- en/of overdrachtsmaatregelen in deze situatie om verkeers- en vervoerskundige, financiële
en stedenbouwkundige redenen niet mogelijk zijn;
De toepassing van maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld geluidreducerende wegdekverharding)
stuit op overwegende bezwaren van financiële aard (doelmatigheid). Het verlagen van de
snelheid verdraagt zich niet met de huidige functie van de weg.
De toepassing van maatregelen (een geluidsscherm of -wal) in het overdrachtsgebied (het gebied
tussen de geluidsbron, de weg(en) en de gevel(s) van de woningen waarvoor hogere waarden
nodig zijn) stuit op overwegende bezwaren van financiële aard.
De woningen waarvoor een hogere waarde wordt aangevraagd beschikken minimaal over één
geluidluwe gevel.
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Overeenkomstig artikel 83 jo 110a van de Wet geluidhinder in stedelijk gebied een hogere
waarde kan worden vastgesteld voor een nog te bouwen woningen en dat de geluidbelasting
vanwege bestaande weg in deze situatie de waarde van 63 dB Lden bij nieuwbouw niet te boven
mag gaan;
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is bij de totstandkoming van
deze beschikking en dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht is uitgevoerd;
Er wordt voldaan aan het door de gemeente Heerhugowaard vastgestelde hogere waarde beleid
conform de “Nota ontheffingsbeleid Wet geluidhinder”. In de nota is vastgelegd dat gemeente
Heerhugowaard woningbouw toestaat tot een geluid belaste gevel van 55 dB inclusief aftrek.
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en de daarbij bijbehorende stukken hebben 6 weken ter
inzage gelegen.
Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.
Besluiten:
Gelet op het voorgaande en het bepaalde in de Wet geluidhinder en de Algemene wet
bestuursrecht, op grond van artikel 83 jo artikel 110 van de Wet geluidhinder, de hogere waarde
voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ten behoeve van nieuw te realiseren geluid
gevoelige bestemmingen in de bouwvlakken in bestemmingsplan De Draai 2019 te
Heerhugowaard, als volgt vast te stellen:
Tabel 1; per weg het aantal geluidgevoelige bestemmingen per bouwvlak (bouwvlak
overeenkomstig exploitatietekening d.d. 14-01-2019)
Weg
Bouwvlak
Aantal
Vastgestelde
geluidgevoelige
geluidbelasting dB
bestemmingen
Lden incl. aftrek
artikel 110g Wgh 5
dB
Krusemanlaan 50 km/uur
5a
46
55
5b
54
55
Oosttangent 50 km/uur
5a
12
55
5d
9
55
2a
16
55
3j
13
55
4g
1
55
4e
29
55
5k
16
55
Beukenlaan 50 km/uur
4a
1
55
Jan Glijnisweg 60 km/uur
3d
17
55
3f
5
55
3g
2
55
Oostdijk 60 km/uur
3g
6
55
2q
1
55
2k
6
55
5h
3
55
5g
2
55
Krusemanlaan 60 km/uur
5h
1
55
N194 80 km/uur
5f
25
55
5g
27
55
5j
3
55
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De bouwkundige voorzieningen van de geluid belaste gevels van de betrokken appartementen en
woningen, waarachter zich geluidgevoelige vertrekken bevinden, moeten zodanig worden
uitgevoerd dat voldaan kan worden aan een maximaal binnen niveau van 33 Lden dB
overeenkomstig het bepaalde in het Bouwbesluit 2012.
De bouwkundige voorzieningen aan de gevels van de betrokken geluidgevoelige locaties, dient
gebaseerd te zijn op de berekende gecumuleerde geluidbelasting, exclusief de aftrek ex artikel
110g Wet geluidhinder.
Bijgevoegd bij het verzoek is het akoestisch rapport “GELUIDONDERZOEK HERZIENING
BESTEMMINGSPLAN DE DRAAI 2019”, kenmerk 261124 d.d. 28 februari 2019 en de
exploitatietekening d.d. 14-01-2019.
Heerhugowaard, 5 november 2019

Burgemeester en wethouders van
de secretaris,

A.S. Meijer

Heerhugowaard,
de burgemeester,

A.B. Blase

NB
De vastgestelde hogere waarde is het gevolg van een akoestische afweging en toetsing aan de
Wet geluidhinder. Zij heeft geen betrekking op andere toetsingskaders en afwegingen die in het
kader van de ruimtelijke ordening (kunnen) worden gemaakt.
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De verklaring van eensluidendheid
Ondergetekenden;
De heer B. Blase, burgemeester van de Gemeente Heerhugowaard, Parelhof 1, 1703 EZ
Heerhugowaard, de heer A. Meijer secretaris van de Gemeente Heerhugowaard, Parelhof 1,
1703 EZ Heerhugowaard, verklaren dat voormeld besluit onherroepelijk is en dat bovenstaand
afschrift eensluidend is met het ter inschrijving aangeboden stuk.
de secretaris,

de burgemeester,

A. Meijer

B. Blase

Beroepsclausule
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt in
werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast het indienen
van beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. In dat geval treedt het besluit niet in
werking tot op dat verzoek is beslist.
Verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Bijlage(n):

Geen
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