1328269
ONTWERP-BESLUIT
Burgemeester en wethouders van Beemster;
gelet op het vast te stellen bestemmingsplan ‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’1;
voor het realiseren van vijf woningen op vijf kavels;
gelet op het feit dat woningen in de Wet geluidhinder als geluidsgevoelige gebouwen
aangeduid worden (artikel 1 Wet geluidhinder);
gelet op de ligging van de vijf woningen langs de Rijksweg A7;
gelet op het feit dat de woningen zijn gelegen binnen de geluidszone van de Rijksweg A7;
dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevel van een woning, vanwege
wegverkeer van de Rijksweg A7, 48 dB mag bedragen (artikel 82 Wet geluidhinder) waarbij
de maximale ontheffingswaarde 53 dB mag bedragen;
conform artikel 110g Wet geluidhinder op de berekende resultaten een aftrek wordt
toegepast van 2 dB op de A7;
gezien het " Akoestisch onderzoek Volkstuinencomplex Zuidoostbeemster, uitgevoerd door
Witteveen+Bos, d.d. 11 november 2016, met referentienummer MIDB10-1/16-018.950 met
projectcode MIDB10-1;
dat blijkt dat de gecumuleerde gevelbelasting, vanwege wegverkeer van de Rijksweg A7, op
de gevel van de woningen ten hoogste 53 dB bedraagt (inclusief aftrek conform artikel 110g
Wet Geluidhinder);
overwegende dat in buitenstedelijk gebied voor nog te projecteren woningen, vanwege de
aanwezigheid van een weg een hogere waarde tot 53 dB kan worden vastgesteld (artikel 83
Wet geluidhinder);
dat het treffen van maatregelen om de geluidsbelasting terug te dringen afkomstig van de
rijksweg A7 tot de voorkeursgrenswaarde niet doelmatig is, aangezien er al geluidsschermen
met een hoogte van 4 meter zijn gesitueerd en er enkellaags ZOAB (typering w1) is
aangebracht;
dat op grond van artikel 110c Wet geluidhinder voor het vaststellen van een hogere
geluidwaarde de procedure overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing is;
gelet op de overige artikelen uit de Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder;

1

Kadastraal bekend onder Sectie D, nrs. 3271, 3479, 4269, 4270, 4271, 4272, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279.
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B e s l u i t e n:
ten behoeve van 5 woningen welke worden gerealiseerd in bestemmingsplan
‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’;
- een hogere waarde van 53 dB vast te stellen voor de ten hoogste belaste toelaatbare
geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai van de Rijksweg A7.
burgemeester en wethouders van Beemster,
namens dezen,
de teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
J.H.H. de Bruijn
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