B&W-voorstel
B&W-voorstel
Onderwerp
B&W-vergadering
Registratienummer
Registratiecode
Auteur
Portefeuillehouder
Status
Persgesprek

: Vaststellen hogere grenswaarden Wilhelminalaan ong (tussen 186 en 188)
Beuningen
: 7 februari 2017
: BW17.00062
: *BW17.00062*
: Willian van Hal
: P.J.M. de Klein
: Openbaar
: 14 februari 2017

Samenvatting
In het bestemmingsplan Wilhelminalaan 188 ong (tussen 186 en 188) Beuningen, wordt de bouw van één
woning mogelijk gemaakt. Uit akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is gebleken dat de grenswaarde voor
verkeerslawaai wordt overschreden. Maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren zijn stedenbouwkundig
niet wenselijk dan wel onevenredig kostbaar. In het kader van het verkeerslawaai dient er voor het plangebied
een hogere waarde van 54 dB te worden vastgesteld. Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen en er zijn
geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het besluit vast te stellen.
Besluit om
1. In te stemmen met het besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor de nieuwe woning aan de
Wilhelminalaan ong (tussen 186 en 188) Beuningen.

Inleiding
In het bestemmingsplan Wilhelminalaan ong (tussen 186 en 188) Beuningen wordt de bouw van één
nieuwe woning mogelijk gemaakt. Dit bestemmingsplan wordt voor vaststelling op 28 maart aan de raad
aangeboden. Voor het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Uit het
akoestisch onderzoek is gebleken dat met betrekking tot de nieuw te realiseren woning de wettelijke
voorkeursgrenswaarde niet wordt gehaald als gevolg van verkeerslawaai afkomstig van de A73 en de
Wilhelminalaan. De voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai is 48 dB, het maximaal toegestane
hogere waarde van 63 dB uit de Wet geluidhinder. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de
Wilhelminalaan bedraagt 54 dB, de voorkeurswaarde wegverkeerslawaai wordt dus met 6 dB
overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de A73 bedraagt 49 dB, de voorkeurswaarde
wegverkeerslawaai wordt dus met 1 dB overschreden.
Maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren zijn stedenbouwkundig niet wenselijk dan wel
onevenredig kostbaar. Dit besluit hogere waarden behoort bij het bestemmingsplan Wilhelminalaan ong
(tussen 186 en 188). In het kader van het wegverkeerslawaai dient er voor het plangebied een hogere
waarde van 54 dB te worden vastgesteld.
Beoogd effect
Een hogere grenswaarde vaststellen zodat de bouw van één woning door kan gaan.
Argumenten
1. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingediend;
Tijdens de ter inzage termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit kan nu worden vastgesteld.
Het besluit hogere waarden wordt genomen op basis van artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder,
het Besluit geluidhinder en de Beleidsregel Hogere Waarden Wet geluidhinder. In het besluit
behorende bij dit voorstel is gemotiveerd waarom een hogere grenswaarde kan worden vastgesteld.
Kanttekeningen
-

Financiën
Tijdspad
Dit vastgestelde besluit zal samen met het op 28 maart 2017 vast te stellen bestemmingsplan
Wilhelminalaan 188 ong (tussen 186 en 188) worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd.
Communicatie
Het college is bevoegd gezag voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. De gemeenteraad is
bevoegd om het bestemmingsplan vast te stellen, daarom wordt dit voorstel ter kennisname aan de
gemeenteraad aangeboden.
Evaluatie
-

Bijlagen
1. Besluit hogere waarden Wilhelminalaan 188 ong (tussen 186 en 188), at17000228.
Routingformulier: at16000229.
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