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Besluit hogere waarden Wet geluidhinder
bestemmingsplan ‘Bijloort 1a, Broek op Langedijk’, juli 2019
Inleiding
In verband met het bestemmingsplan ‘Bijloort 1a, Broek op Langedijk’ die het realiseren van
een woning naast Bijloort 1 mogelijk maakt, dient een hogere waarde voor de
geluidsbelasting te worden vastgesteld.
In het bestemmingsplan ‘Bijloort 1a, Broek op Langedijk’ wordt 1 woning mogelijk gemaakt.
De woning is gelegen binnen de geluidszone ten gevolge van wegverkeerslawaai van de
Westelijke Randweg en de Nauertogt, zoals bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder.
Overeenkomstig artikel 77 van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd, om
te bepalen of voor de nieuw te realiseren woning in dit bestemmingsplan wordt voldaan aan
de geluidsnormen voor wegverkeerslawaai.
Het akoestische onderzoek is gedaan door M+P-adviseurs. De resultaten zijn weergegeven
in het rapport ‘Berekening geluidsbelasting woning Bijloort 1a te Broek op Langedijk,
gemeente Langedijk van 30 januari 2019, met projectnummer: M+P.DNSP.19.01.1.
Akoestisch onderzoek
In het akoestisch onderzoek is de geluidbelasting bepaald vanwege het wegverkeerslawaai
op de gevels van de geprojecteerde woning. Berekend is dat de geluidbelasting van
wegverkeer hoger is dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48dB, maar niet
hoger dan de hoogste waarde waarvoor op grond van de Wet geluidhinder een hogere
waarde kan worden verleend van maximaal 63 dB. Er is geen cumulatie met andere
(wettelijke) geluidsbronnen.
De conclusie van het akoestische onderzoek is:
Voor de oostgevel bedraagt de geluidsbelasting maximaal 53 dB vanwege wegverkeer over
de Westelijke Randweg. Dit is 5 dB meer dan de voorkeursgrenswaarde voor
wegverkeerslawaai. Ook bij de noordgevel is sprake van een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde op de 1e en 2e verdieping, de overige verdiepingen, de zuid- en de
westgevel zijn geluidsluw.
Overwegingen en maatregelen
Omdat de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet wordt overschreden kan de
gemeente overgaan tot het verlenen van hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai voor
deze woning, waarbij de hogere waarde wordt vastgelegd.
Artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder bepaalt dat het vaststellen van een hogere
grenswaarde voor geluid slechts plaatsvindt indien geluidsreducerende maatregelen
onvoldoende doeltreffend zijn danwel overwegende bezwaren ontmoet van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.
Het treffen van aanvullende geluidsreducerende maatregelen aan het wegdek of in de
overdracht is op voorhand uit te sluiten als kosteneffectief en daarmee niet realistisch. Bij
de indeling van de woning is het mogelijk de verblijfsruimten in alle gevallen te situeren aan
tenminste één geluidsluwe gevel. De buitenruimte is tevens geluidsluw. Daarmee wordt
voldaan aan het beleid van de gemeente Langedijk.

Juridisch planologische procedure
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder heeft
gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen
ingediend.

Besluit
I
Gelet op artikel 85 en 110a van de Wet geluidhinder besluiten burgemeester en
wethouders van Langedijk voor het bestemmingsplan ‘Bijloort 1a, Broek op Langedijk’ de
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II
Kennis te geven van onderhavig besluit door toezending aan belanghebbenden en
het besluit te publiceren;
III
Dat ondergetekende, burgemeester en secretaris van de gemeente Langedijk,
Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude verklaren dat een eensluidend afschrift wordt
aangeboden aan het kadaster ter inschrijving van de hogere waarden.

Aldus besloten,
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. Kompier
burgemeester

Gedurende zes weken vanaf bekendmaking van onderhavig besluit kan een belanghebbende die bij het
ontwerpbesluit zienswijzen kenbaar heeft gemaakt, overeenkomstig artikel 145 en 146 van de Wet geluidhinder
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,. Het beroepschrift moet worden
gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 2009, 2500 EZ te 's Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 36 Wet op de Raad van State juncto artikel 8.81 van de
Algemene bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening vragen, wanneer onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen dat vordert. Dit besluit wordt van kracht zes weken na de hierboven genoemde
datum, behoudens hetgeen gesteld in artikel 20.8 van de Wet milieubeheer.

Inschrijving in Kadaster

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Betreffende:
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Bijloort 1a, Broek op Langedijk’,
Verklaring van eensluidendheid
Ondergetekenden, L.A.M. Kompier, burgemeester van de gemeente Langedijk,
en E. Annaert, secretaris van de gemeente Langedijk te Zuid-Scharwoude, verklaren dat
het afschrift Besluit hogere waarde Wet geluidhinder eensluidend is met het ter inschrijving
aangeboden stuk en dat Besluit hogere waarde zelf onherroepelijk is.
Zuid-Scharwoude, 26 november 2019

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. Kompier
burgemeester

