Wet geluidhinder
beschikking
Besluit tot vaststelling van een HOGERE GELUIDGRENSWAARDE ingevolge art. 83
en 110a t/m 110h Wet geluidhinder, in samenhang met een besluit tot herziening van
het bestemmingsplan ex art 3.1 Wro /een projectbesluit ex art 3.10 Wro. Het betreft
het perceel Vasserweg 14 A en B, 7631 BC Ootmarsum, kadastraal bekend OMS00
sectie A nummer 3821 en 3998 gedeeltelijk.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND

Datum besluit: 3 september 2019
Doc.nr: Roxit-000114485_000
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1.

Aanleiding
Teneinde binnen de in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) bedoelde zone
gelegen aan weerszijden van de Vasserweg de functiewijziging naar een
woning mogelijk te maken dient onder meer op grond van deze wet in
verbinding met de hoofdstukken 5 en 6 van het Besluit geluidhinder een hogere
waarde te worden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
vanwege het verkeer op de Vasserweg op de gevel van deze woning(en) dan
de in de wet opgenomen voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
Voor de functiewijziging is het daarnaast nodig dat het geldende
bestemmingsplan op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening wordt herzien.
Burgemeester en wethouders zijn in beginsel bereid medewerking te verlenen
aan deze herziening. De hierop gerichte besluitvormingsprocedure loopt met
het oog op de toepassing van artikel 110c Wgh zoveel mogelijk gelijk op met de
procedure tot vaststelling bij dit besluit van een hogere grenswaarde.
Op grond van de Wet geluidhinder dient:




bij de voorbereiding van het hiervoor bedoelde besluit tot vaststelling van
een hogere geluidsgrenswaarde een akoestisch onderzoek te worden
uitgevoerd naar de geluidsbelasting vanwege de weg op de gevel van de
binnen de zone langs deze weg te bouwen of aanwezige woningen;
bij het nemen van een dergelijk besluit de maximaal toegestane
geluidgrenswaarde die volgt uit de Wgh in acht te worden genomen.

De Vasserweg betreft ter plaatse een weg zowel binnen als buiten de
bebouwde kom, waar binnen de bebouwde kom maximaal 50 km per uur en
buiten de bebouwde kom maximaal 80 km per uur gereden mag worden. De
wettelijke zone omvat maximaal 250 meter aan weerszijden van de weg.
Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door Alcedo; de resultaten zijn
vastgelegd in het rapport: Woningbouw ontwikkeling en bestemmingswijziging
Vasserweg 14b te Ootmarsum,
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Rapportnummer:
20186850.R01.V03, Document: 21794, datum: 24 april 2019
De volgende geluidsbelastingen zijn berekend:
Aanduiding woning(en)
Vasserweg 14a

Geluidsbelasting in
Lden.
50 dB
(na aftrek correctie art.
110g Wgh.)

Bij het nemen van een besluit tot vaststellen van een hogere
geluidgrenswaarde dienen de resultaten van het akoestisch onderzoek te
worden betrokken.
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2. Procedure
Op de voorbereiding van een hoger waardebesluit als hiervoor bedoeld is
blijkens artikel 110c, 1e lid Wgh de in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), voorgeschreven uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van toepassing.
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken heeft van 24 mei 20019 tot en
met 4 juli 2019 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen
ingebracht.
Tegen het besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde staat later alleen
beroep op voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerp
naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat zij dit hebben nagelaten.
Bij het besluit wordt nadere informatie verstrekt over de mogelijkheden tot het
instellen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, al dan niet gecombineerd met het doen van een verzoek om voorlopige
voorziening.

3. Beoordeling gronden voor vaststellen hogere geluidgrenswaarde
Bij de beslissing op het verzoek zijn de volgende stukken beoordeeld:
Het akoestisch onderzoek uitgevoerd door Alcedo; de resultaten zijn vastgelegd
in het rapport: Woningbouw ontwikkeling en bestemmingswijziging Vasserweg
14b te Ootmarsum,
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Rapportnummer:
20186850.R01.V03, Document: 21794, datum: 24 april 2019
In de voorliggende situatie bedraagt de wettelijke voorkeursgrenswaarde 48 dB.
Uitgangspunt van de Wgh is dat maatregelen getroffen worden om de
geluidsbelasting van de gevel van woningen vanwege een weg terug te
brengen tot de voorkeursgrenswaarde.
Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld: het toepassen van geluid reducerend
asfalt, het plaatsen van geluidsschermen of het aanhouden van voldoende
afstand tussen de weg en de betreffende woningen. Als daartoe bij de wet
aangewezen bestuursorgaan hebben wij de wettelijke bevoegdheid een hogere
grenswaarde voor de ten hoogste toegestane geluidbelasting vast te stellen
indien geluid reducerende maatregelen:



onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel:
overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige,
verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Criteria voor het beoordelen van de situaties waarin een hogere waarde kan
worden vastgesteld, liggen vast in het op 22 september 2008 door de
gemeenteraad vastgestelde Gebiedsgericht Geluidbeleid.
Aangezien de gemeente Dinkelland geen wegbeheerder is, is het niet mogelijk
om het toepassen van geluid reducerend asfalt als mogelijke maatregel mee te
nemen.
Andere in aanmerking te nemen maatregelen stuiten op overwegende
bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of
financiële aard.
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In voorliggende situatie wordt de functie van een bestaand gebouw gewijzigd in
woning.
Daarmee ontbreekt de noodzaak en is er geen reden voor verdergaande
maatregelen voor het terugdringen van de geluidbelasting. Mitsdien zijn er
wettelijk géén beletselen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.
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4. Besluitvorming
Gelet op voorgaande overwegingen, gezien óók de artikelen 83, en 110a t/m
110h van de Wet geluidhinder in verbinding met het bepaalde in de
hoofdstukken 5 en 6 van het Besluit geluidhinder en in aanmerking nemende
het op 9 maart 2009 vastgestelde Gebiedsgerichte Geluidbeleid, wordt
overgegaan tot het opstellen van het
Besluit:
I.

met toepassing van de artikelen 83 in verbinding met de artikelen 110a
t/m 110h e.v. van de Wet geluidhinder voor de in onderstaande tabel
genoemde woningen de aldaar genoemde hogere grenswaarde vast te
stellen.
AANDUIDING
WONING(EN)
Vasserweg 14 A,
7631 BC Ootmarsum

Toegepaste aftrek in
dB (art. 110g Wgh)
5

HOGERE GRENSWAARDE IN Lden
50 dB
Na aftrek correctie art.
110g Wgh.

II.

een exemplaar van deze beschikking gedurende zes weken ter visie
leggen bij de receptie van het gemeentehuis van de gemeente
Dinkelland

III.

een kennisgeving van de zakelijke inhoud van het besluit opnemen in
de gemeentelijke advertentie in Dinkelland Visie.

De maatregelen aan de gevel die tot gevolg hebben dat het binnen niveau
voldoet aan de waarde van 33 dB dienen gebaseerd te zijn op de berekende
geluidsbelasting zonder rekening te houden met de genoemde aftrek ex artikel
100g Wet geluidhinder.
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5. Kadastrale registratie
In het kader van de kadastrale registratie wordt, na het onherroepelijk worden
van dit besluit, op grond van artikel 110i Wet geluidhinder een afschrift van het
definitieve besluit tot vaststelling van de hogere toelaatbare geluidbelasting
verzonden aan het Kadaster Overijssel, postbus 7005, 8007 HA Zwolle. Op de
navolgende wijze vindt de registratie plaats:
Naam perceel

Kadastrale gegevens

Vasserweg 14 A,
7631 BC Ootmarsum

Gemeente Dinkelland ,
OMS00 sectie A nr. 3821 en
3998 gedeeltelijk

Hoogte
geluidbelasting
50 dB

namens burgemeester en wethouders vanDinkelland,

G. Kleijssen
Teamcoach Fysieke leefomgeving

Verklaring van eensluidendheid
Ondergetekende, Gerjan Kleijssen, gemandateerd1 namens Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Dinkelland, teamcoach fysieke leefomgeving bij
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, Nicolaasplein 5 te Denekamp, verklaart dat
bovenstaand afschrift eensluidend is met het ter inschrijving aangeboden stuk.

1

Zie het Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
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Beroep
Tegen dit besluit staat voor belanghebbenden rechtstreeks beroep open bij de Raad
van State. Binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking ter inzage is gelegd
kan een beroepschrift worden ingediend. Het beroepschrift moet worden ondertekend
en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gerichte en de gronden van het
beroep (artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht). Het moet worden gestuurd naar de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE Den
Haag. Als u beroep instelt moet u een vastgesteld bedrag betalen, zogenaamd
griffierecht. Griffierecht is een wettelijke bijdrage in de kosten van rechtspraak. De
tarieven zijn verschillend voor natuurlijke personen (particulieren) en voor nietnatuurlijke personen (bijvoorbeeld bedrijven, verenigingen en stichtingen). De tarieven
zijn ook verschillend voor beroep tegen een beslissing van een bestuursorgaan en
voor hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank. De hoogte van het
griffierecht wordt periodiek aangepast.
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