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BESLUIT

Burgemeester en wèthouders van de Beemster;

gelet op het vast te stellen uitwerkingsplan Pieter Kramerstraat 49 te Zuidoostbeemster";
voor het realiseren van 4 woningen aan de Pieter Kramerstra at a9l
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 4 woningen langs de Rijksweg A7 en de provinciale weg N235;

gelet op het feit dat de woningen zijn gelegen binnen de geluidszone van de Rijksweg A7 en
de N235;
dat de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel van een woningen, vanwege
wegverkeer van de Rijksweg A7, 48 dB mag bedragen (artikel 82 Wet geluidhinder) waarbij
de maximale ontheffingswaarde 53 dB mag bedragen;
voor de N235 welke als binnenstedelijke weg wordt gewogen geldt een
voorkeursgrenswaarde van 48 dB waarbij de maximale ontheffingswaarde 63 dB mag

bedragen;

,

conform artikel 1 109 Wgh wordt op de berekende resultaten een aftrek toegepast van 2 dB
op de A7;
op de N235 geldt een aftrek van 2 respectievel¡jk 5 dB corresponderend met het
weggedeelte waar de maximum rijsnelheid 80 danwel 50 km/uur bedraagt;
gezien het akoestisch onderzoek " Akoestisch onderzoek Pieter Kramerstraat 49a
Zuidoostbeemster, uitgevoerd door Witteveen+Bos, d.d 29 oktober 2015, met
referentienummer MIDB2-1 1/16-001.749 met projectcode MIDB2-1 1
blijkt dat de gecumuleerde gevelbelasting, vanwege wegverkeer van de Rijksweg 47, op de
gevel van de woningen ten hoogste 52 dB bedraagt (inclusief aftrek conform artikel 1 109
Wet Geluidhinder);

overwegende dat in buitenstedelijk gebied voor nog projecteren woningen, vanwege de
aanwezigheid van een weg een hogere waarde tot 53 dB kan worden vastgesteld (artikel 83
Wet geluidhinder);
het treffen van maatregelen om de geluidsbelasting terug te dringen afkomstig van de
rijksweg A7 tot de voorkeursgrenswaarde is niet doelmatig, aangezien er al geluidsschermen
zijn gesitueerd en er een stil wegdek is aangebracht;
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overwegende dat op de Provinciale weg N235 minder dan 15.000 voertuigbewegingen per
weekdag plaatsvinden is een nader akoestisch onderzoek hiernaar niet noodzakelijk;
op grond van artikel 1 10c Wet geluidhinder is voor het vaststellen van een hogere
geluidwaarde de procedure overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing;
gelet op de overige artikelen uit de Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder;
gelet op het feit dat gedurende de ter inzagetermijn van het ontwerp-besluit geen zienswijzen
zijn ingediend.

Besluiten
ten behoeve van 4 woningen welke worden gerealiseerd op de Pieter Kramerstraat 49 te
Zuidoostbeemster;
een hogere waarde van 52 dB vast te stellen voor de ten hoogste belaste toelaatbare
geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai van de Rijksweg 47.

3 mei 2016
burgemeester en wethouders van Beemster,
namens dezen,
de tea
anager Vergu
, Toezicht en Handhaving
J.H

Bruijn

Op grond van artikel 1 10c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:1 1 Algemene wet
bestuursrecftJig! l¡9! b-eslgit met de bijbehorende stukken van 2
þ{E ?[l16
tot en met {l
iijl.l l0lÛan maandag Vm vrijdag van 8.30 uurto[ 12.00 uur en maandags
ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn
Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.
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Met ingang uaf 3
Ztl'läOt0 kan gedurende een termijn van zes weken tegen dit
besluit ingevolge artikel 146 van de Wet geluidhinder juncto artikel 20.1 van de Wet
milieubeheer beroep worden ingesteld door:
degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit en tevens zijn
aan te merken als belanghebbenden;
de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp-besluit;
degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit
ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
belanghebbenden aan wie redelijkenruijs niet kan worden veruveten geen zienswijzen
te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit.
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Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019,2500 EA in Den Haag. Voor de behandeling van het beroepschrift
is griffierecht verschuldigd.
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