
 

WET GELUIDHINDER 

 
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden 

 

 
 
 

 

1. Gegevens verzoeker   

 naam : Gemeente Woudrichem  

 adres : Raadhuisplein 1 

 postcode : 4285 CP 

 plaats : Woudrichem 

 telefoon : (0183) 50 73 07 

 fax : - 

 contactpersoon : Dhr. O. Truschel 

    

 kenmerk besluit :  

 datum besluit :  

 

 

2. Rechtsgrond(en)   

 artikel(en) WGH  : art. 83, 2e lid, WGH: nieuwe woningen (algemeen); 

 

 

 

3. Bouw- en 
bestemmingsplannen 

        

 geldend bestemmingsplan :  

 vastgesteld bestemmingsplan :  

 ontwerpbestemmingsplan : 8-8-2018 

 bouwplan :  

 

 

4. Korte omschrijving besluit   

 aantal en soort objecten : Binnen het plangebied worden 7 extra woningen 
mogelijk gemaakt. Maximaal 6 woningen worden 

gerealiseerd in de bouwblokken waar hogere waarden 
zijn berekend.  

 ligging (bijv. straat of 
plangebied) 

: De nieuwe woningen worden gerealiseerd in het 
plangebied Kom Woudrichem Oudendijk - Postweide 

 industrieterrein(en) : - 

 weg(en) binnenstedelijk 
gebied 

: Almkerkseweg en Veldweg 

 weg(en) buitenstedelijk gebied : - 

 spoorweg(en) : - 
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5. Ontwerpbesluit   

 terinzagelegging van/tot : 08-08-2018 tot 19-09-2108 

 datum openbare zitting :  

 opmerkingen/bedenkingen 

(aantal) 

:  

 

 

6. Korte omschrijving van   

 

 de redenen die aan het besluit 

ten grondslag liggen 

: 
Als gevolg van het wegverkeer op de gezoneerde 

Veldweg is er sprake van een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde, de maximale geluidbelasting 

vanwege deze gezoneerde weg bedraagt 54 dB inclusief 
aftrek artikel 110g Wgh. Aangezien hier de maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB niet wordt overschreden 
en maatregelen niet mogelijk en of doelmatig zijn, kan 
gesteld worden dat een aanvraag van een hogere 

grenswaarde mogelijk is.  
 
De hogere waarden zijn berekend op bouwblok B en C 
en de vrijstaande woning, niet op bouwblok A.  
 

 de maatregelen die worden 

getroffen om de verzochte 

waarde te waarborgen 

: 
 

n.v.t. 

 

 

 

de mogelijkheden om de 

geluidsbelasting te 

verminderen tot een lagere 

waarde dan verzocht en de 

kosten daarvan 

 

: 

 

Een andere inrichting van het plangebied is niet 

gewenst aangezien de woningen ingepast worden in 

bestaand gebied. Een andere inrichting zal leiden tot 

bezwaren van stedenbouwkundige aard. 

 

Overige bron- en overdrachtsmaatregelen om de 

geluidbelasting op het plangebied te reduceren zijn 
redelijkerwijs niet doelmatig en niet mogelijk en/of 
gewenst vanwege overwegende bezwaren van 
financiële, verkeerskundige , vervoerskundige en 
praktische aard.  
 

 de cumulatie : De gecumuleerde geluidsbelasting staat het verlenen 

van hogere waarden niet in de weg.  
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7. Bijlagen   

 de hogere 

grenswaarden 

: 
 
Tabel ontheffingswaarden  

 
 
 
 
 
 

 
De hogere waarden zullen in het kadaster worden vastgelegd. 
 

Woningen Ontheffingswaarde Bron 

3 woningen bouwblok B 52 dB Veldweg 

2 woningen Bouwblok C 52 dB Veldweg 

Vrijstaande woning 54 dB Veldweg 

 het akoestisch 

onderzoek 

 

 

: 

Rho adviseurs, Akoestisch onderzoek  Kom Woudrichem Oudendijk 

(23-07-2018) toegevoegd aan het bestemmingsplan ‘’Kom 

Woudrichem Oudendijk – Postweide 2017”. 

087400.20171558 

    

 de kaart(en) ex 

artikel 5.4 lid 2 

Besluit 

geluidhinder 2006 

: 
Zie bijlage 1, Besluit hogere waarde  

 de tekening(en) 

van de 

geluidsmaatregelen 

 

: 

 
n.v.t. 

 
 

 het 

inspraakrapport 

 

: n.v.t. 

 

 

verklaring 

beschikbaarheid 

financiële middelen 

voor maatregelen  

 

: 

 

n.v.t. 

 overige, te weten  

: 

 

n.v.t. 
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Figuur 1 Hogere waarden ten gevolge van het verkeer op de Veldweg 

 

8. Ondertekening   

 Burgemeester en wethouders hebben besloten de in de bij dit besluit opgenomen hogere 

grenswaarde(n) als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen. 

 Kenmerk besluit :  

 Datum :  

 Handtekening burgmeester en 
wethouders 

 

:  

 

 

9. Afschrift besluit verzonden 
aan 

  

 de personen die 
opmerkingen/bedenkingen 

hebben ingediend, te weten 

: -  

-  

-  

 datum  :  

 

NB:  De vast te stellen hogere waarden zullen worden geregistreerd bij het Kadaster.1 

                                                      
1  

 

 Ruimte voor interne aantekening gemeente 

Registratie vastgestelde hogere waarde bij Kadaster 

 op datum  :  

 paraaf verantwoordelijk medewerker :  

 


