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1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding van het initiatief dat in deze ruimtelijke
onderbouwing beschreven wordt, de ligging van het plangebied, het vigerende bestemmingsplan
en het doel van de ruimtelijke onderbouwing. In de laatste alinea van dit hoofdstuk wordt
gespecificeerd welke informatie in welk hoofdstuk gevonden kan worden.

1.1 Aanleiding

Op dit moment vindt de herontwikkeling van een gebied aan de westzijde van het dorp Almkerk
plaats. Die herontwikkeling is een initiatief van Woonlinie en vindt plaats in samenwerking met
de gemeente Woudrichem. Onderdeel van die herontwikkeling is onder andere de nieuwbouw
van circa 123 woningen. Om de bouw van een deel van die woningen mogelijk te maken dient
een geluidscherm gerealiseerd te worden vanwege de anders te hoge geluidsbelasting. Het in het
vigerende bestemmingsplan opgenomen geluidscherm van 160 meter in lengte en een maximale
hoogte van drie meter boven het maaiveld is niet voldoende om de maximale gevelbelasting van
de achterliggende woningen te garanderen. In het kader van de eerste fase van de ontwikkeling
van Almkerk-West is een deel van het bedoelde geluidscherm gebouwd op basis van de vergunde
situatie. Het reeds gerealiseerde geluidscherm heeft een lengte van circa 110 meter en is drie
meter hoog. In de eerder gevoerde hogere waardeprocedure heeft de gemeente Woudrichem
een maximale gevelbelasting van 53 dB vastgesteld. Om deze waarde te kunnen bereiken dient
het scherm andere afmetingen te krijgen, namelijk een lengte van 170 en een variabele hoogte.
Een gedeelte van het scherm dient 3,5 meter boven maaiveld hoog te zijn. Het andere gedeelte
dient 4 meter boven maaiveld hoog te zijn. Daarbij dient er ook een hogere grenswaarde te
worden verleend vanwege de gewijzigde geluidswaarden in verband met het gewijzigde scherm.
De reden voor vergroting van het geluidscherm wordt gevonden in een verandering van de
wetgeving, de ontwerpuitgangspunten en een wijziging van het wegdektype op de N322.

1.2 Noodzaak tot vergroting geluidscherm en verlening hogere geluidswaarde

Bij de planvorming voor de herontwikkeling van Almkerk-West is de geluidsbelasting op de
woningen berekend. Omdat die belasting hoger was dan de geluidsnorm is door de gemeente
Woudrichem een hogere grenswaarde verleend. Uitgangspunten bij de verlening waren een
geluidscherm van circa 160 meter lengte en drie meter hoogte en uitvoering van het wegdek van
de N322 in wegdektype ‘Dunne Deklaag B’.
De provincie Noord-Brabant (als wegbeheerder) heeft gekozen om een ander wegdektype dan
‘Dunne Deklaag B’ aan te brengen op de N322. Het aangebrachte wegdektype is ‘SMA-NL 5’ en
dat wegdektype is minder geluiddempend dan wegdektype ‘Dunne Deklaag B’. Als gevolg hiervan
neemt de geluidsbelasting op de gevels van de woningen in Almkerk-West toe. Daardoor wordt
het binnengeluidsniveau in zowel de bestaande als de nieuw te bouwen woningen hoger dan de
maximumnorm zoals vastgelegd in het bouwbesluit. De toename is verder in strijd met de eerder
verleende hogere geluidswaarde.

Het is niet mogelijk om geluidsbeperkende maatregelen aan de weg te treffen
(bronmaatregelen). Ook is het niet mogelijk om zogenoemde ontvangermaatregelen te treffen,
dat betekent dat het niet mogelijk is om maatregelen te treffen aan de gevels van de woningen.
Omdat het treffen van zowel bron- als ontvangermaatregelen onmogelijk is, moet een
overdrachtsmaatregel worden genomen. Die overdrachtsmaatregelen bestaat uit het verlengen
en verhogen van het geluidsscherm. De vergroting van het geluidscherm is in essentie de
aanpassing van een reeds bestaande overdrachtsmaatregel. Ondanks de vergroting van het
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geluidscherm, zal op een beperkt aantal woningen de geluidsbelasting op de gevel toenemen. Die
toegenomen geluidsbelasting is overigens niet groter dan 53 dB. De toename van de
geluidsbelasting op de gevel van enkele woningen betekent echter wel dat de eerder verleende
hogere geluidswaarde aangepast zal moeten worden vastgesteld.

1.3 Ligging en begrenzing plangebied

Het gehele herontwikkelingsgebied heeft de vorm van een driehoek en wordt grofweg begrensd
door de provinciale weg N322 aan de noordzijde, de Provincialeweg Noord aan de oostzijde en
de Buitenkade aan de zuidzijde. Ten zuidoosten van het herontwikkelingsgebied bevindt zich de
bestaande uitbreidingswijk De Alm. De ligging en begrenzing van het plangebied zijn
gevisualiseerd in hoofdstuk 2.

Het te vergroten geluidscherm is in het vigerend bestemmingsplan gesitueerd nabij de N322 aan
de noordzijde van het plangebied. In feite maakt het geluidscherm dus onderdeel uit van de
noordelijke begrenzing van het plangebied. Het geluidscherm wordt opgericht omdat het
wettelijk toegestaan geluidsniveau zoals dat voortvloeit uit het bouwbesluit, anders is dan het
geluidsniveau ter plaatse. Het geluidscherm dient om de geluidsbelasting op de gevel te
reduceren tot 53 dB. Tot en met een dergelijke waarde hoeven namelijk geen
geluidsreducerende voorzieningen aan de woningen te worden getroffen. Dit betekent dat het
geluidscherm ter hoogte van de nieuw te bouwen woningen gerealiseerd wordt. De locatie van
het te vergroten geluidscherm is gevisualiseerd in hoofdstuk 2.

1.4 Vigerend bestemmingsplan

Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan Almkerk-West. Dat bestemmingsplan is
op 14 december 2010 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Woudrichem.

Onder het vigerende bestemmingsplan mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die geen
directe verkeersgeleidende, -beveiligende en/of –regulerende werking hebben (zoals
geluidschermen) een maximale hoogte hebben van drie meter.

1.5 Doel van het plan

Omdat de voorgenomen vergroting van het geluidscherm niet past binnen het vigerende
bestemmingsplan dient een ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld. Dit rapport is die
ruimtelijke onderbouwing en dient als onderbouwing voor de aanvraag van de
omgevingsvergunning.

1.6 Leeswijzer

Naast dit inleidende hoofdstuk bestaat dit plan uit nog vier andere hoofdstukken. Hoofdstuk 2
bevat een gedetailleerde beschrijving van het initiatief. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het
beleid dat van toepassing is op de vergroting van het geluidscherm. Vervolgens worden in
hoofdstuk 4 de voor die vergroting relevante gebiedsaspecten toegelicht. Tot slot wordt in
hoofdstuk 5 de uitvoerbaarheid van het initiatief beschreven.



Ruimtelijke onderbouwing Beschrijving van het initiatief

projectnummer 0400899.00
14 april 2015

Pagina 7 van 29

2 Beschrijving van het initiatief

In dit hoofdstuk wordt het initiatief tot vergroting van het geluidscherm zoals dat in paragraaf 1.1
al kort is toegelicht gedetailleerder beschreven.

2.1 Aanleiding

De plannen voor de herontwikkeling van Almkerk-West bestaan uit de herinrichting van de
bestaande sportvelden van de voetbal- en korfbalvereniging aan de oostzijde van het
herontwikkelingsgebied, de nieuwbouw van een kantoorgebouw en bioscoop aan de westzijde
van het herontwikkelingsgebied alsmede de realisatie van circa 123 woningen. Het gebied heeft
een omvang van circa 18,5 hectare en bevat(te) een sportcentrum, sportvelden, moestuinen,
wegen, een parkeerterrein, watergangen en groen. Een deel van deze functies blijft in de nieuwe
plannen behouden. Figuur 1 geeft de ligging van Almkerk-West ten opzichte van de kern Almkerk
weer, daarnaast geeft die figuur ook de ligging van het geluidscherm in Almkerk-West weer.

Ligging geluidscherm

Figuur 1 Ligging en begrenzing van Almkerk-West, de blauwe lijn geeft de indicatieve ligging
van het geluidscherm weer
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2.2 Uitbreiding geluidscherm

In het vigerende bestemmingsplan is een geluidscherm van 3 meter hoog en circa 160 meter lang
ter hoogte van de nieuwbouwwoningen voorzien. Dat geluidscherm is echter niet voldoende
groot om ervoor te zorgen dat de geluidsniveaus in te woningen achter het geluidscherm voldoen
aan de gestelde geluidnormen. Om te voldoen aan een binnengeluidsniveau van 33 dB is het
noodzakelijk een geluidscherm te realiseren dat 4 meter hoog en circa 170 meter lang is. Tevens
dient de procedure voor verlening van een hogere geluidswaarde te worden gevoerd. De
realisatie van het grotere geluidscherm is noodzakelijk om de nieuwbouw van de woningen te
vergunnen. Daarbij voorkomt de vergroting van het geluidscherm ook eventuele vertragingen in
het verdere planvormingsproces.

Figuur 2 Overzicht woningbouwlocatie Almkerk-West en huidige vorm van het te vergroten geluidscherm,
het geluidscherm is hier circa drie meter hoog

Figuur 3 Ligging van het geluidscherm ten opzichte van de nieuw te bouwen woningen
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Het rode deel van het geluidscherm op figuur 3 is reeds gerealiseerd. Dat deel is echter nog maar
tachtig meter lang en drie meter hoog. Om te voldoen aan de geluidsnormen moet het reeds
bestaande deel van het geluidscherm vier meter hoog en circa 110 meter lang worden.
Uitbreiding van dit deel van het geluidscherm betekent ook dat voertuigen die gebruikt worden
voor onderhoud aan de watergang een grotere draai moeten maken om op de N322 te komen.
Om die draai te maken moet een klein gedeelte van de huidige watergang gedempt worden.
Voor het dempen van het gedeelte van die watergang is reeds een vergunning aangevraagd bij
Waterschap Rivierenland welke op 13 januari 2015 is verleend (zie bijlage 1). Demping van een
deel van de watergang betekent dat het areaal water in Almkerk-West licht afneemt. Echter, na
demping van de watergang zal het plangebied nog steeds 13 m2 meer wateroppervlak bevatten
dan strikt noodzakelijk is. De ruimte voor waterberging blijft ook bij verkleining van de watergang
volledig gewaarborgd. In paragraaf 4.1 wordt nader ingegaan op de consequenties die de
vergroting van het geluidscherm heeft voor het water in Almkerk-West.

Het blauwe deel van het geluidscherm op figuur 2 moet nog gerealiseerd worden. Dat deel moet
3,5 in plaats van 3 meter hoog worden. De lengte van dat blauwe deel moet 60 in plaats van 100
meter worden.

2.3 Noodzaak tot uitbreiding

In opdracht van Woonlinie is in het kader van de ontwikkeling van Almkerk-West reeds in 2010
een akoestisch onderzoek uitgevoerd (projectnummer 188312; revisie 01 d.d. 31 mei 2010). In
het onderzoek uit 2010 is het uitgangspunt aangehouden dat de Doornseweg/N322 voorzien zou
worden van het wegdektype ‘Dunne Deklaag B’. Het bijbehorende bestemmingsplan en ook de
vergunningen voor het bouwen van woningen waren verleend en onherroepelijk. Inmiddels is
gebleken dat het in verband met (onderhouds)technische beperkingen niet mogelijk/wenselijk is
om dit wegdektype op de Doornseweg/N322 te realiseren. De provincie Noord- Brabant heeft
aangegeven dat de Doornseweg/N322 voorzien zal worden van het wegdektype ‘SMA-NL 5’. Het
deel van de N322 waar dit wegdektype dit jaar moet worden aangebracht begint circa 65 meter
ten westen van de rotonde voor de Rabobank en loopt vanaf daar circa 565 meter naar het
oosten.

Met het oog op de (onderhouds)technische beperkingen is ervoor gekozen om een ander
wegdektype dan ‘Dunne Deklaag B’ aan te brengen. Het wegdektype dat in plaats van het
wegdektype ‘Dunne Deklaag B’ aangebracht wordt, is ‘SMA-NL 5’. Wegdektype ‘SMA-NL 5’ is
minder geluiddempend dan wegdektype ‘Dunne Deklaag B’. Als gevolg hiervan neemt de
geluidsbelasting op de gevels van de woningen in Almkerk-West toe. Daardoor wordt het
binnengeluidsniveau in zowel de bestaande als de nieuw te bouwen woningen hoger dan de
maximumnorm zoals vastgelegd in het bouwbesluit. De toename is verder in strijd met de eerder
verleende hogere geluidswaarde.
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2.3.1 Veranderde wetgeving

Op 1 juli 2012 is de wetgeving rond geluid veranderd, waardoor onder andere wegdekcorrecties
zijn aangepast. Op 20 mei 2014 is vervolgens artikel 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift geluid
2012 aangepast. Deze veranderingen zijn in het meest recente akoestisch onderzoek (bijlage 1)
opgenomen. Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is uitbreiding van het geluidscherm
noodzakelijk om de geluidsbelasting veroorzaakt door het wegverkeer op de N322, gemeten aan
de gevels van de nieuwbouwwoningen, te reduceren tot 53 dB.

2.3.2 Alleen overdrachtsmaatregel mogelijk

Het is niet mogelijk om geluidsbeperkende maatregelen aan de weg te treffen
(bronmaatregelen). Ook is het niet mogelijk om ontvangermaatregelen te treffen, dat betekent
dat het niet mogelijk is om maatregelen te treffen aan de gevels van de woningen. Omdat het
treffen van zowel bron- als ontvangermaatregelen onmogelijk is, moet een overdrachtsmaatregel
worden genomen. Die overdrachtsmaatregelen bestaat uit het verlengen en verhogen van het
geluidsscherm. De vergroting van het geluidscherm is in essentie de aanpassing van een reeds
bestaande overdrachtsmaatregel. Ondanks de vergroting van het geluidscherm, zal op een
beperkt aantal woningen de geluidsbelasting op de gevel toenemen. Die toegenomen
geluidsbelasting is overigens niet groter dan 53 dB. De toename van de geluidsbelasting op de
gevel van enkele woningen betekent echter wel dat de eerder verleende hogere geluidswaarde
opnieuw moet worden verleend.

2.3.3 Hogere geluidswaarde

Gelet op de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van wegverkeer op
de N322, dient naast uitbreiding van het geluidscherm ook een nieuwe hogere geluidswaarde te
worden verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Woudrichem.

Omdat het wegdek wat nu op de N322 aangebracht zal worden minder geluiddempend is dan het
wegdektype ‘Dunne Deklaag B’ (zoals oorspronkelijk meegenomen in de geluidsberekening)
neemt de geluidbelasting op de gevels toe ten opzichte van de eerder onderzochte situatie. Ook
het aantal woningen waar een te hoge geluidbelasting ervaren wordt neemt toe. Die
geluidbelasting zal, mits er geen maatregelen worden getroffen, hoger zijn dan de geluidbelasting
op de woningen zoals vastgelegd in hogere waardenbesluit dat was gestoeld op
geluidsberekeningen met het wegdektype ‘Dunne Deklaag B’. Daarom is opnieuw berekend
welke maatregelen er getroffen kunnen worden om deze toename te voorkomen dan wel zoveel
mogelijk te beperken. Uit die berekeningen is gebleken dat een hoger en langer geluidscherm het
effect van het toegepaste asfalt beperkt en de geluidbelasting tot 53 dB beperkt. Er zijn wel meer
woningen waar als gevolg van de geluidbelasting veroorzaakt door de N322 een hogere
gevelbelasting dan de voorkeursgrenswaarde gemeten zal worden en waarvoor dus een hogere
geluidswaarde moet worden verleend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ervoor gekozen om hogere geluidswaarde
van maximaal 53 dB te verlenen. Bij hogere geluidsbelastingen dienen maatregelen te worden
getroffen om de geluidsbelasting terug te dringen tot maximaal 53 dB. De realisatie van een
geluidscherm is hierbij voor onderhavige locatie de gekozen overdrachtsmaatregel.
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2.4 Conclusie

Concreet betekent de vergroting van het geluidscherm dat het scherm in totaal circa 10 meter
langer en maximaal 1 meter hoger zal worden dan in het vigerende bestemmingsplan is voorzien.
In totaal neemt de maximumoppervlakte van het geluidscherm daarmee met circa 10 vierkante
meter toe ten opzichte van de huidige planologische situatie. Om de vergroting van het
geluidscherm planologisch mogelijk te maken is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor
het bouwen en handelen in strijd met de regels op het gebied van ruimtelijke ordening
noodzakelijk.



Ruimtelijke onderbouwing Beschrijving van het initiatief

projectnummer 0400899.00
14 april 2015

Pagina 12 van 29



Ruimtelijke onderbouwing Beleid

projectnummer 0400899.00
14 april 2015

Pagina 13 van 29

3 Beleid

Dit hoofdstuk is een toelichting op het beleid zoals dat van toepassing is op de voorgenomen
vergroting van het geluidscherm. Het hoofdstuk begint met een analyse van het rijksbeleid,
gevolgd door een analyse van het provinciaal beleid. Na de analyse van het provinciaal beleid
wordt ingegaan op het beleid van de gemeente Woudrichem.

3.1 Nationaal beleid

In onderstaande paragrafen wordt het nationaal beleid dat van toepassing is op het initiatief tot
vergroting van het geluidscherm toegelicht.

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal kader voor het
ruimtelijke en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Op 13 maart 2012 is de SVIR vastgesteld. De
structuurvisie vervangt onder meer de Nota Ruimte, de Nota mobiliteit, de Structuurvisie
Randstad 2040 en de Mobiliteitsaanpak, de Structuurvisie voor de snelwegomgeving, de agenda
landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. In de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar,
leefbaar en veilig. Daarbij streeft het Rijk naar een aanpak die ruimte geeft aan regionaal
maatwerk, de gebruiker op de eerste plaats zet, leidt tot doelgerichte investeringen en
ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Bij deze aanpak hanteert het
Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige regels
en een selectieve betrokkenheid van de rijksoverheid.

Daarnaast verstevigt de SVIR het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. De
verantwoordelijkheid om te sturen in de ruimtelijke ordening wordt door de SVIR nog meer bij de
provincies en gemeenten gelegd. Zo laat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de afstemming
tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal over aan provincies. Dit houdt in dat
de betekenis van de nationale structuurvisie voor de voorgenomen ontwikkeling zeer beperkt
blijft. In de SVIR zijn dertien onderwerpen aangegeven die het Rijk als 'nationaal belang'
beschermingswaardig acht. Voor een aantal van deze onderwerpen is reeds een (beschermende)
regeling opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

De SVIR is gericht op het rijksniveau en is als gevolg daarvan ook van een zeker (hoog)
abstractieniveau, dat hieruit geen concrete beleidskaders voor de vergroting van het
geluidscherm kunnen worden afgeleid.

Conclusie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Deze structuurvisie werkt niet door in de vergroting van het geluidscherm. Voor die vergroting
vindt de afweging decentraal plaats.

3.1.2 AMvB Ruimte (Barro)

In het op 30 december 2011 in werking getreden en het op 1 oktober 2012 op onderdelen
gewijzigde Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt het Rijk een aantal regels
voor met betrekking tot de inhoud van bestemmingsplannen. De onderwerpen betreffen: project
mainportontwikkeling Rotterdam, kustfundamenten, grote rivieren, Waddenzee en
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waddengebied en defensie (met uitzondering van radar). Voor de in de AMvB Ruimte genoemde
onderwerpen moeten op grond van de Wet ruimtelijke ordening alle bestemmingsplannen
binnen een jaar aan de bepalingen uit die algemene maatregel van bestuur voldoen. Geen van de
in de AMvB Ruimte genoemde onderwerpen heeft echter betrekking op het initiatief tot
vergroting van het geluidscherm.

Conclusie AMvB Ruimte (Barro)
Net als de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft de AMvB Ruimte een nationaal karakter.
Gelet op dat nationale karakter en het kleinschalige karakter van de vergroting van het
geluidscherm kan geconcludeerd worden dat de AMvB Ruimte geen invloed op dit initiatief heeft.

3.2 Provinciaal beleid

In onderstaande paragrafen worden de provinciale beleidsdocumenten die van toepassing zijn op
de vergroting van het geluidscherm toegelicht.

3.2.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening

Op 1 oktober 2010 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) voor
de provincie Noord-Brabant vastgesteld. Op 1 januari 2011 is die structuurvisie in werking
getreden. In de structuurvisie zijn de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025
(met een doorkijk naar 2040) opgenomen.

Sinds de vaststelling van de Structuurvisie in 2010 hebben Provinciale Staten diverse besluiten
genomen die hebben geleid tot een verandering in de provinciale rol en sturing, of een
verandering in het provinciaal beleid. Deze besluiten zijn vertaald in de ‘Structuurvisie RO 2010 –
partiële herziening 2014’, die op 7 februari 2014 is vastgesteld. Er is bewust niet gekozen om een
geheel nieuwe visie op te stellen. Dit omdat de bestaande structuurvisie recentelijk is vastgesteld
en de visie en sturingsfilosofie voor het overgrote deel nog actueel zijn. Op onderdelen vindt er
bijsturing plaats.

De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie, maar bindt gemeenten niet
rechtstreeks. Het vormt de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten, die de Wet
ruimtelijke ordening biedt, inzet. Eén van deze instrumenten is de provinciale verordening. In de
Verordening Ruimte 2014 zijn de kaderstellende elementen uit de structuurvisie vertaald in
concrete regels die van toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen. In de paragraaf
over de provinciale verordening ruimte wordt nader ingegaan op de betekenis van de
groenblauwe mantel voor het plangebied.

De provincie stuurt door middel van vier ruimtelijke structuren: de groenblauwe structuur, het
landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur. Binnen deze structuren worden de
belangrijkste, maatschappelijke ontwikkelingen opgevangen en kiest de provincie voor een
bepaalde ordening van functies. Hiermee wil de provincie een gevarieerd en aantrekkelijk woon-,
werk- en leefklimaat ontwikkelen. In die ambitie speelt de ontwikkeling van een op kennis en
innovatie gerichte economie een grote rol. Het principe van 'behoud en ontwikkeling' staat
hierbij centraal.
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Figuur 4 Uitsnede uit de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Brabant. De rode cirkel
geeft de indicatieve ligging van het plangebied weer

Op de uitsnede van de bij de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening behorende kaart is de locatie
van het toekomstige geluidscherm aangeduid als kern in het landelijk gebied (figuur 4). In de
kernen in het landelijk gebied met bijbehorende zoekgebieden voor verstedelijking wordt de
lokale behoefte aan woonruimte, werkgelegenheid en voorzieningen opgevangen. De provincie
acht het van belang dat gemeenten zelf aandacht schenken aan de wijze waarop stedelijke
ontwikkeling het karakter van de kern en de relatie tussen de kern en het landschap kan
versterken. Qua maat en schaal moet de stedelijke ontwikkeling passen bij de omvang van de
kern. Het ontwikkelen van een zo hoog mogelijke woon- en leefkwaliteit is belangrijk bij
stedelijke ontwikkeling in zowel kernen in het landelijk gebied als in steden.

Conclusie
De aard en omvang van de vergroting van het geluidscherm is relatief kleinschalig. De vergroting
van het geluidscherm is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het binnengeluidsniveau in de
nieuw te bouwen woningen niet hoger wordt dan 33 dB(A). De vergroting van het geluidscherm
is dus essentieel om woon- en leefkwaliteit in de nieuw te bouwen woningen zo groot mogelijk te
maken. Daarmee past de vergroting van het geluidscherm in het beleid zoals dat uiteengezet is in
de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Brabant.

3.2.2 Verordening ruimte provincie Noord-Brabant 2014

In hun vergadering van 7 februari 2014 en 14 maart 2014 hebben Provinciale Staten de
Verordening ruimte Noord-Brabant 2014 vastgesteld. Vervolgens is deze op 18 maart 2014 door
Gedeputeerde Staten gewijzigd. De Verordening ruimte is met ingang van 19 maart 2014 in
werking getreden.

De onderwerpen die in de verordening staan, zijn afgeleid uit bovengenoemde structuurvisie. In
de structuurvisie is beschreven welke belangen de provincie wil behartigen en hoe zij dat wil
doen. De verordening is daarbij één van de manieren om die provinciale belangen veilig te
stellen. In de Verordening ruimte zijn regels opgenomen waaraan ruimtelijke plannen dienen te
voldoen.
Ook in de provinciale verordening is het plangebied aangewezen als bestaand stedelijk gebied
met de nadere aanduiding kern in landelijk gebied (zie figuur 5). In deze gebieden kan en mag
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verstedelijking plaatsvinden. Om die verstedelijking plaats te laten vinden is het noodzakelijk om
het geluidscherm één meter hoger en circa twintig meter langer te maken.

Figuur 5 Uitsnede uit de Verordening ruimte 2014. Het gebied Almerk-West is weergegeven door een blauwe
ovaal. De locatie van het geluidscherm is aangegeven door middel van een rode lijn.

Conclusie
De vergroting van het geluidscherm maakt de (her)ontwikkeling van Almkerk-West mogelijk en
past daarmee in het beleid zoals dat is vastgelegd in de Verordening ruimte 2014 van de
provincie Noord-Brabant.

3.3 Gemeentelijk beleid

In de volgende paragrafen wordt het gemeentelijk beleid zoals dat van toepassing is op de
vergroting van het geluidscherm beschreven en geanalyseerd.

3.3.1 Structuurvisie Land van Heusden en Altena

In samenwerking met de gemeenten Aalburg en Werkendam heeft de gemeente Woudrichem
een structuurvisie op laten stellen. In die structuurvisie worden door de drie gemeentebesturen
de hoofdlijnen van het door hen gewenste ruimtelijke beleid tot het jaar 2025 vastgelegd. De
structuurvisie is een bundeling van al het relevante ruimtelijke beleid van bovengenoemde
gemeenten. De gemeente Woudrichem heeft de structuurvisie op 25 juni 2013 vastgesteld.

In de structuurvisie is beschreven dat de behoefte aan nieuwe woningen in de kernen van de
gemeente Woudrichem kan worden opgevangen. Ten aanzien van wonen wordt opgemerkt dat
de kwaliteit van de woningvoorraad de komende jaren belangrijker wordt dan de kwantiteit. Om
de woningkwaliteit zo hoog mogelijk te maken is het van belang om de condities waaronder
gewoond wordt naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen.
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Conclusie
Het vergroten van het geluidscherm zorgt ervoor dat het binnengeluidsniveau in de nieuw te
bouwen woningen in Almkerk-West niet hoger wordt dan 33 dB(A), hiermee worden dus
condities gecreëerd waarmee de kwaliteit van een woning zo groot mogelijk gemaakt wordt. De
vergroting van het geluidscherm past dus binnen de beleidskaders zoals die in de structuurvisie
geschetst worden.

3.3.2 Gezamenlijk Verkeers- en Vervoersplan

Het beleid zoals dat is vastgelegd in het Gezamenlijk Verkeers- en Vervoerplan richt zich op het
optimaliseren van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Tussen deze drie
aspecten bestaat echter een spanningsveld. Omdat verkeer en vervoer een thema is dat de
gemeentegrenzen overstijgt, heeft de gemeente Woudrichem in samenwerking met de
gemeenten Aalburg en Werkendam een verkeers- en vervoersplan op laten stellen. Dat op 17
mei 2011 vastgestelde plan, dient als een leidraad bij het maken van keuzen in het spanningsveld
tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

In het kader van de inventarisatie die bij het Gezamenlijk Verkeers- en Vervoerplan hoort, zijn de
inwoners van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem geënquêteerd over hun
ervaringen met overlast door verkeer. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de meeste
respondenten vooral last hebben van geluidsoverlast. De N322 wordt daarbij meermaals
genoemd als een bron van geluidsoverlast. In het beleid wordt er gestreefd naar het zoveel
mogelijk voorkomen en verminderen van geluidsoverlast door verkeer.

Als gevolg van een mogelijke verbreding van de rijksweg A27 en de verbetering aan de N322 ligt
het in de lijn der verwachting dat de hoeveelheid verkeer op onder andere de N322 gaat stijgen.
In de gemeente Woudrichem wordt een aantal functies geclusterd in de grotere kernen. Dit
betekent dat de bewoners van omliggende gebieden naar die kernen moeten gaan reizen. Gezien
de relatief grote afstanden die afgelegd moeten worden, verplaatst een groot deel van die
bewoners zich per auto. Ook dit leidt tot een stijging van het aantal verkeersbewegingen. Een
andere ontwikkeling die leidt tot een toename van het aantal verkeersbewegingen is de groter
wordende mobiliteit van ouderen.

Conclusie
Om de leefbaarheid in het gebied Almkerk-West te waarborgen is het van belang dat de invloed
die het toenemende aantal verkeersbewegingen op dat gebied heeft beperkt blijft. Daarvoor is
de vergroting van het geluidscherm noodzakelijk. De vergroting van het geluidscherm gaat
geluidsoverlast door (in de toekomst toenemende) verkeersbewegingen tegen, vergroot derhalve
de leefbaarheid in Almkerk-West en past daarmee in het beleid zoals dat geformuleerd is in het
Gezamenlijk Verkeers- en Vervoersplan.
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3.3.3 Woonvisie Woudrichem 2011-2015

De woonvisie is ontstaan door een samenwerking tussen de gemeente Woudrichem en de drie
woningbouwcorporaties die in de gemeente Woudrichem actief zijn:

1. Woonlinie;
2. Woonservice Meander;
3. Woonstichting Land van Altena.

De woonvisie is opgesteld om sturing te geven aan de ontwikkelingen die zich op het gebied van
wonen in de gemeente Woudrichem voordoen. Die ontwikkelingen zijn:

 vergrijzing;

 ontgroening;

 dalende bevolkingsomvang;

 toenemende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige woningen.

Ook in de woonvisie wordt ingezet op het naar een zo hoog mogelijk niveau brengen van de
woning en de woonomgeving. Nieuwbouw wordt gezien als een methode om kwaliteit toe te
voegen aan de woonomgeving. Nieuwbouwplannen kunnen volgens de woonvisie alleen
doorgang vinden als zij voorzien in de toevoeging van kwalitatief hoogwaardige woningen en/of
voorzien in een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Bij het aantrekkelijk maken van de gemeente Woudrichem als woongemeente voor de personen
die momenteel in de grotere steden wonen en werken maar behoefte hebben aan een woning in
een landelijke omgeving, speelt bereikbaarheid een grote rol. Het verbeteren van de
bereikbaarheid kan leiden tot meer verkeersbewegingen op bijvoorbeeld de N322 nabij Almkerk-
West. Daarmee neemt de geluidsbelasting van die weg op Almkerk-West toe.

Conclusie
Om de kwaliteit van een nieuwbouwwoning en de woonomgeving in ruimere zin zo groot
mogelijk te maken kan worden ingezet op het beperken van geluidsoverlast. Vergroting van het
geluidscherm beperkt de geluidsoverlast en zorgt daarmee voor een acceptabel
binnengeluidsniveau. Daarmee past de vergroting van het geluidscherm binnen de ambities zoals
zij in de Woonvisie Woudrichem 2011-2015 worden uitgesproken.

Als het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente Woudrichem leidt tot meer
verkeersbewegingen op bijvoorbeeld de N322, dan is vergroting van het geluidscherm ook
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het woonkwaliteit in Almkerk-West behouden blijft. Het
vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Woudrichem in algemene zin kan dus leiden
tot een verslechtering van woonkwaliteit in Almkerk-West. Vergroting van het geluidscherm
voorkomt een verslechtering van de woonkwaliteit in Almkerk-West en behoudt de
mogelijkheden voor verbetering van de bereikbaarheid en daarmee de aantrekkelijkheid van de
gemeente Woudrichem als woonomgeving.
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4 Gebiedsaspecten

De wettelijke verplichting om te komen tot een goede ruimtelijke ordening impliceert onderzoek
naar de voor het initiatief relevante gebiedsaspecten. In dit hoofdstuk worden de resultaten van
het onderzoek naar de relevante gebiedsaspecten beschreven. Dit betreft de aspecten water en
akoestiek. Voor deze aspecten wordt in de paragrafen 4.2 en 4.3 eerst het van toepassing zijnde
beleid beschreven, daarna wordt ingegaan op de betekenis van dat beleid voor de vergroting van
het geluidscherm en tot slot wordt beschreven of het desbetreffende beleid en/of de situatie ter
plaatse een belemmering ten aanzien van de vergroting van het geluidscherm opwerpen.

De vergroting van het geluidscherm heeft geen invloed op de overige gebiedsaspecten. In
paragraaf 4.1 zijn deze overige gebiedsaspecten aangehaald en is er per gebiedsaspect kort
toegelicht waarom dat aspect niet relevant is voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.1 Algemeen

In onderstaande opsomming wordt per gebiedsaspect kort toegelicht waarom dat aspect niet
relevant is voor de vergroting van het geluidscherm:

 Bodem: De gevolgen van de realisatie van een geluidscherm voor de bodem zijn reeds in het
bestemmingsplan voor Almkerk-West onderzocht en toegelicht. De vergroting van het
geluidscherm heeft geen gevolgen voor de fundering van het geluidscherm en derhalve zijn
extra ingrepen in de bodem niet noodzakelijk. De vergroting van het geluidscherm voorziet dus
niet in meer of grootschaligere ingrepen in de bodem.

 Cultuurhistorie: De vergroting van het geluidscherm heeft geen negatieve gevolgen voor
eventueel aanwezige cultuurhistorische waarden in dan wel nabij het plangebied.

 Archeologie: Ten behoeve van het bestemmingsplan Almkerk-West is reeds archeologisch
onderzoek verricht op basis waarvan de gronden zijn vrijgegeven van archeologische
(verwachtings)waarde. De gronden hebben dan ook geen archeologische dubbelbestemming.
Archeologisch is derhalve niet relevant voor de vergroting van het geluidscherm.

 Flora en fauna: Het dichtstbijzijnde EHS-gebied is het riviertje De Alm dat de zuidelijke
begrenzing van Almkerk-West vormt. Het geluidscherm grenst nergens direct aan EHS-gebieden.
In de nabijheid van het geluidscherm liggen verder geen Natura 2000-gebieden. Daarmee kan
geconcludeerd worden dat de vergroting van het geluidscherm geen gevolgen heeft voor
beschermede natuur. In de natuurtoets die ten grondslag ligt aan de planvorming voor de
ontwikkeling van Almkerk-West is beschreven dat er uitsluitend negatieve effecten op
algemene, niet beschermede soorten te verwachten zijn. Daarbij is de aanleg van een
geluidscherm reeds voorzien. De vergroting van het geluidscherm heeft geen gevolgen voor de
reeds onderzochte situatie.

 Geurhinder: De vergroting van het geluidscherm voorziet niet in de realisatie van een kwetsbare
functie die nabijgelegen bedrijven kan hinderen in hun bedrijfsvoering. Daarmee is dit aspect
niet relevant voor de voorgenomen ontwikkeling.

 Bedrijven en milieuzonering: De vergroting van het geluidscherm voorziet verder ook niet in de
ontwikkeling van een bedrijfsfunctie die hinder voor omwonenden kan veroorzaken. Daarmee is
dit aspect niet relevant voor de vergroting van het geluidscherm.

 Externe veiligheid: De vergroting van het geluidscherm heeft geen gevolgen voor de analyse van
het aspect externe veiligheid zoals die voor de planvorming van Almkerk-West is uitgevoerd, de
uitgangspunten van die analyse blijven ongewijzigd. In het kader van dit aspect is tijdens de
planvorming voor Almkerk-West besloten om de wegzijde van het geluidscherm uit te voeren in
brandwerend materiaal. Ook de gevels van de huizen aan de wegzijde worden in brandwerend
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materiaal uitgevoerd. De vergroting van het geluidscherm betekent dat het geluidscherm iets
groter wordt en er logischerwijs meer brandwerend materiaal benodigd is. Vergroting van het
geluidscherm heeft, behalve een toename van het oppervlak van het geluidscherm en daarmee
van de hoeveelheid brandwerend materiaal, geen gevolgen voor het aspect externe veiligheid.
Het geluidscherm bevindt zich niet in de buurt van één van de vluchtroutes uit de wijk,
vergroting van het geluidscherm beperkt de vluchtmogelijkheden in geval van een calamiteit dus
niet.

 Luchtkwaliteit: Vergroting van het geluidscherm zal niet voorzien een toegenomen uitstoot van
stikstofdioxide en/of fijn stof. Daarmee wordt dus voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in
hoofdstuk 5.2 van de Wet milieubeheer en kan geconcludeerd worden dat de vergroting van het
geluidscherm niet belemmerd wordt door dit aspect.

 Verkeer en parkeren: Bij de planvorming voor Almkerk-West is reeds rekening gehouden met
het geluidscherm, wat betekent dat de verkeersstromen rond het geluidscherm worden geleid.
Verlenging van het geluidscherm leidt nergens tot conflicten met de bestaande infrastructuur.
Daarmee heeft verlenging geen gevolgen voor de verkeersafwikkeling. Hetzelfde geldt voor het
hoger maken van het geluidscherm. Door verlenging dan wel vergroting wordt het aantal
parkeerplaatsen in Almkerk-West niet beperkt. Vergroting van het geluidscherm heeft daarmee
geen (negatief) effect op dit aspect.

 Landschap en stedenbouw: De beperkte vergroting van het geluidscherm heeft gevolgen voor
de het zicht vanaf de omringende landerijen op Almkerk-West en het zicht vanuit die woningen
op de landerijen. Door vergroting van het geluidscherm wordt dit zicht, zij het marginaal,
beperkt. Het geluidscherm beperkt ook het zicht vanaf de N322 op de woningen en andersom.
Nergens in de directe nabijheid van Almkerk-West staan vergelijkbare geluidschermen langs de
N322, in die hoedanigheid vormt het geluidscherm een gebiedsvreemd element. Vergroting van
het geluidscherm dit effect niet noemenswaardig versterken. Immers, het geluidscherm wordt
maar 10 meter langer en 0,5-1 meter hoger. Ondanks deze landschappelijke en
stedenbouwkundige implicaties is de vergroting van het geluidscherm noodzakelijk om ervoor te
zorgen dat de binnengeluidsniveau in de reeds bestaande en nog te bouwen
nieuwbouwwoningen op een acceptabel niveau komt te liggen. Vergroting van het geluidscherm
is noodzakelijk om de woningen bewoonbaar te houden. Het niet vergroten van het
geluidscherm leidt tot te hoge geluidsniveaus in en bij de nieuwbouwwoningen. Die
geluidsniveaus zijn hoger dan de maximum geluidsniveaus zoals vastgelegd in het bouwbesluit,
wat betekent dat de woningen niet bewoond mogen worden als de geluidsniveaus niet worden
teruggedrongen. Het niet vergroten van het geluidscherm zou daarmee leiden tot
kapitaalvernietiging. Figuur 6 geeft weer hoe het geluidscherm er, gezien vanaf de N322, in de
huidige situatie en na vergroting uitziet.

Figuur 6 Huidige vorm van het geluidsscherm (links) en impressie van geluidsscherm na vergroting (rechts)



Ruimtelijke onderbouwing Gebiedsaspecten

projectnummer 0400899.00
14 april 2015

Pagina 21 van 29

4.2 Water

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is de opstelling van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede
in relatie tot de watertoets. In deze paragraaf wordt verwoord hoe er in het plan met de
aspecten water en ruimte rekening wordt gehouden, in relatie tot enerzijds het waterbeleid en
anderzijds de waterhuishouding. In het kader hiervan is navolgende watertoets opgesteld.

Beleid
Het waterschap werkt aan een beter watersysteem, voor mensen en voor flora en fauna in West-
Brabant. Door te zorgen voor een robuust watersysteem dat veiliger, minder kwetsbaar, schoner,
natuurlijker en beter toegankelijk is voor recreanten. Bij alle in- en uitbreidingsplannen adviseert
en toetst het Waterschap op hydrologische effecten, waarbij het hydrologisch neutraal
ontwikkelen het uitgangspunt is. Kortom, het initiatief mag niet leiden tot een verandering in de
waterhuishoudkundige situatie ter plaatse en in de directe omgeving. Daarnaast is het streven
om het schone en het verontreinigde water zoveel mogelijk te scheiden.

Aansluitend op het waterbeheerplan heeft het Waterschap Brabantse Delta de beleidsregel
hydraulische randvoorwaarden 2009 opgesteld. Het doel van deze beleidsregel is aan te geven
hoe het waterschap, als waterbeheerder, hydraulische normen stelt aan ingrepen die effecten
hebben op het watersysteem. In deze beleidsregel zijn de technische voorwaarden vastgelegd die
gehanteerd worden bij de beoordeling van ingrepen in het watersysteem.

Beoordeling
Het vergroten van het geluidscherm is noodzakelijk om te waarborgen dat het geluidsniveau in
de woningen als gevolg van de verkeersbewegingen op de N322 niet hoger is dan 33 dB(A).
Echter, het vergroten van het geluidscherm betekent ook dat voertuigen die worden gebruikt
voor onderhoud aan de watergangen in het plangebied om het geluidscherm heen moeten
draaien om zo de N322 te bereiken. Hiertoe moet een keerlus van grasbetonstenen aangelegd
worden (zie figuur 7).

Om die keerlus aan te leggen is demping van een klein gedeelte van de watergang tussen de
nieuwbouwwoningen en “Hollywoud” (zie figuur 8) noodzakelijk. Demping van een deel van die
watergang betekent dat de duiker die de watergang verbindt met de sloot die parallel aan de
N322 loopt verlengd moet worden. Voor het dempen van een gedeelte van die watergang is op
13 januari 2015 reeds een vergunning verleend door Waterschap Rivierenland (zie bijlage 1). Ook
na demping van het gedeelte van de watergang blijft er 13 m² meer water in het plangebied over
dan strikt genomen noodzakelijk is. De hoeveelheid ruimte die beschikbaar is voor waterberging
blijft daarbij in tact.
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Figuur 7 Ontwerp van de keerlus, rechtsonder de ingekorte watergang, boven die watergang de keerlus en
het geluidscherm

Figuur 8 Tusse“ "Hollywo”d" (links) en de nieuwbouwwoningen (rechts) ligt de in te korten
watergang

Conclusie
Ook na inkorting van de watergang is er in het plangebied meer ruimte voor water dan strikt
genomen noodzakelijk is. Verkorting van de watergang heeft geen gevolgen voor de
waterbergingsruimte in het plangebied. De verharding van de keerlus bestaat uit
grasbetontegels, dit zijn tegels met grote openingen hierdoor kan hemelwater dat op de keerlus
valt nog steeds in de bodem infiltreren. De effecten van het vergroten van het geluidscherm, het
inkorten van de watergang en het aanbrengen van een keerlus hebben geen negatieve invloed
op de waterhuishouding van het plangebied. Het waterschap heeft dan ook met het afgeven van

Geluidscherm

Keerlus

Watergang
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de watervergunning goedkeuring gegeven aan de gewijzigde situatie. Het aspect water werpt
derhalve geen belemmeringen voor vergroting van het geluidscherm op.

4.3 Akoestiek

Beleid
Conform de Wet geluidhinder (Wgh) moeten bij besluitvormingsprocessen zoals deze geluid-
grenswaarden in acht genomen worden. De Wet geluidhinder kent een systematiek van een
(voorkeurs)grenswaarde en ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Bij een geluidbelasting
onder de (voorkeurs)grenswaarde gelden geen geluidsgerelateerde beperkingen. Een
geluidbelasting hoger dan de van toepassing zijnde ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is
niet toegestaan. Een geluidbelasting tussen de (voorkeurs)grenswaarde en de ten hoogste
toelaatbare geluidbelasting is - onder voorwaarden (al dan niet treffen van geluidsbeperkende
maatregelen) - mogelijk. In dit geval moet het bevoegd gezag een zogenaamde hogere waarde
vaststellen.

Beoordeling
Om te kunnen beoordelen wat de geluidsbelasting is op de nieuwbouwwoningen is een
akoestisch onderzoek uitgevoerd (bijlage 1). De geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de
Doornseweg/N322 bedraagt ten hoogste 60 dB, waarmee de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
(Wgh) wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB (Wgh) wordt
echter niet overschreden.

De provincie Noord-Brabant heeft aangegeven dat bij het reguliere onderhoud, gepland in 2015,
een stiller wegdek (SMA-NL 5) wordt aangelegd ten opzichte van het huidige wegdektype. Het
traject van de Doornseweg/N322 waar een stiller wegdek gewenst is, betreft het gedeelte van
65 meter ten westen van de nieuwe rotonde tot 500 meter ten oosten van die rotonde.

Het wegdektype ‘SMA-NL 5’ is stiller dan het huidige wegdektype, maar minder geluiddempend
dan het wegdektype wat oorspronkelijk op de N322 zou worden aangebracht (‘Dunne Deklaag
B’). Dat laatste wegdektype was ook het wegdektype waar de oorspronkelijke geluidsberekingen
op gebaseerd waren. Door het aanbrengen van het wegdektype ‘SMA-NL 5’ wordt het
binnengeluidsniveau in zowel de bestaande als de nieuw te bouwen woningen hoger dan de
maximumnorm voor geluid zoals bepaald in het bouwbesluit. Die toename in
binnengeluidsniveau is ook strijdig met de eerder verleende hogere geluidswaarde.

In combinatie met het wegdektype ‘SMA-NL 5’ is tevens een geluidscherm met een deel van 4
meter hoog en 110 meter lang en een deel van 3,5 meter hoog en 60 meter lang (figuur 4)
benodigd, om de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Doornseweg/N322 op de
gevels van de woningen in het plangebied terug te brengen tot maximaal 53 dB.

Gelet op de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege het wegverkeer op
de Doornseweg/N322, dient een hogere geluidswaarde te worden verleend door het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem.

Conclusie
De vergroting van het geluidscherm is noodzakelijk om de geluidbelasting op de gevels van de
woningen in Almkerk-West terug te brengen tot 53 dB. Daarnaast is het noodzakelijk om voor de
woningen in het plangebied een hogere geluidswaarde vast te stellen.Uit de
berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de
Doornseweg/N322 ten hoogste 60 dB bedraagt, waarmee de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
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wordt overschreden, maar niet de maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB De
geluidbelasting van 60 dB betreft de geluidbelasting voordat overdrachtsmaatregelen getroffen
worden (dus zonder geluidscherm tussen de weg en de woningen). Na het treffen van
overdrachtsmaatregelen (het geluidscherm) zal deze geluidbelasting lager zijn.
Er moet een overdrachtsmaategel getroffen worden omdat het niet mogelijk is om
bronmaatregelen te treffen (geluidsbeperkende maatregelen aan de N322) en omdat het niet
mogelijk is om ontvangermaatregelen te nemen (geluidsbeperkende maatregelen aan de gevels
van de woningen). Ondanks de vergroting van het geluidscherm zal op een beperkt aantal
woningen de geluidsbelasting gemeten aan de gevel toch toenemen. De toegenomen
geluidsbelasting aan de gevel is overigens nergens hoger dan 53 dB. Die toegenomen
geluidsbelasting maakt het echter wel noodzakelijk om opnieuw de procedure voor verlening van
een hogere geluidswaarde te doorlopen.

Hoewel de maximaal te ontheffen geluidsbelasting niet wordt overschreden is de maximale
geluidbelasting bepaald op 53 dB. Dit is gelijk aan de waarde zoals opgenomen in het
bestemmingsplan Almkerk-West. Gelet op de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van
48 dB vanwege het wegverkeer op de Doornseweg/N322, dient hogere geluidswaarden te
worden verleend door het college van burgemeester en wethouders. Dat is de waarde die, na de
voltooiing van het geluidscherm, op de gevels van de woningen zal worden gemeten. Vanwege
de gewijzigde berekende situatie zijn de te verlenen hogere waarden iets gewijzigd ten opzichte
van de situatie bij vaststelling van het bestemmingsplan Almkerk-West en dienen de hogere
geluidswaarden opnieuw verleend te worden. De vergroting van het geluidscherm en het
succesvol doorlopen van procedure tot het verleningvan de hogere geluidswaarden zal ervoor
zorgen dat het aspect akoestiek geen belemmering voor de herontwikkeling van Almkerk-West
meer is.
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5 Uitvoerbaarheid

In dit afsluitende hoofdstuk wordt de te doorlopen procedure ten aanzien van vooroverleg en het
indienen van zienswijzen behandeld. Tevens worden de financiële aspecten van de vergroting
van het geluidscherm toegelicht.

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voor verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo

geldt op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo met verwijzing naar afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht, de zogenoemde uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Het
ontwerpbesluit, inclusief ruimtelijke onderbouwing, zal gedurende 6 weken ter inzage liggen
waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze kenbaar te maken.

Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning zal eveneens worden voorgelegd aan de
overlegpartners die betrokken zijn bij ruimtelijke besluiten.

Na afloop van de voorbereidingsprocedure worden eventueel binnengekomen zienswijzen
samengevat en beantwoord in een nota zienswijzen.

5.2 Economische uitvoerbaarheid

In de Wro (artikel 6.12) staat dat de gemeente verplicht is om een exploitatieplan vast te stellen
voor de gronden waar een aangewezen bouwplan is voorgenomen, tenzij het kostenverhaal
anderzijds is verzekerd.

In het kader van deze omgevingsvergunning wordt een anterieure overeenkomst gesloten tussen
de initiatiefnemer en de gemeente. Daarom is het niet noodzakelijk om een exploitatieplan vast
te stellen voor deze ontwikkeling.
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