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B E S L U I T INZAKE H E T V A S T S T E L L E N VAN H O G E R E WAARDE 
WEGVERKEERSLAWAAI I N D E Z I N VAN D E W E T G E L U I D H I N D E R 
M E T B E T R E K K I N G T O T WONINGBOUW KOOSTERDIJK 2 T E 
MONNICKENDAM 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland 

Overwegende dat; 

op grond van artikel 110 a van de Wet geluidhinder het college van burgemeester en 
wethouders binnen de gemeentegrenzen bevoegd is tot het vaststellen van een hogere 
waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting; 

de gemeente Waterland planologische medewerking wil verlenen aan de bouw van een 
meergeneratiewoning (2 burgerwoningen met 1 voordeur) en 2 andere burgerwoningen 
met bijbehorende bouwwerken op het perceel Kloosterdiįk 2 te Monnickendam, door 
middel van het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan; 

hoofdstuk I V van de Wet geluidhinder bepaalt dat zich langs alle wegen een geluidzone 
bevindt. Uitzondering hierop zijn wegen : 
- binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
- waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/h . 
Dat de planlocatie is gelegen buiten de bebouwde kom. 
De provinciale weg N247 heeft ter hoogte van het plangebied 3 tot 4 rijstroken, de 
zonebreedte bedraagt 400 meter. De Kloosterdijk heeft 1 tot 3 rijstroken, de zonebreedte 
bedraagt grotendeels 250 meter. De Nieuwendam heeft 1 tot 3 rijstroken, de zonebreedte 
bedraagt grotendeels 250 meter. De planlocatie ligt binnen alle drie de zones. 
Binnen deze geluidzones dient, ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe 
geluidgevoelige objecten (waaronder woningen), akoestisch onderzoek te worden 
uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de in de Wet geluidhinder 
bepaalde voorkeursgrenswaarde van 48dB. 

bij de verschillende wegbeheerders geen exacte gegevens over de wegdekverhardingen 
voorhanden zijn, waardoor voor alle wegen dicht asfaltbeton aangehouden is en de 
berekende geluidsbelastingen als "worst case" kunnen worden beschouwd. 

de maximumsnelheid op de N247 op 70knVuur is gesteld gezien de geregelde kruisingen 
in de nabijheid van de planlocatie. Tevens is de rijsnelheid op de Kloosterdijk gesteld op 
SOkm/uur, omdat de planlocatie nabij de T-kruising met de provinciale weg is gelegen, er 
drie bochten in de weg zijn en er sprake is van een visuele wegversmalling waardoor de 
toegestane snelheid van 60 km/uur niet wordt gehaald. 
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dat ten gevolge van het wegverkeer op de Kloosterdijk er ter plaatse van de planlocatie 
voor de te bouwen meergeneratiewoning aan drie van de vier (gehele of gedeeltelijke) 
gevels overschrijdingen van de voorkeurs grenswaarde plaatsvinden. Daarnaast wordt de 
maximale ontheffingswaar de van 53 dB op de zuidelijke gevel overschreden op de 2 d t en 
3 d e verdieping. 
Ten gevolge van het verkeer op de provinciale weg N247 en Nieuwendam vinden ter 
plaatse van de planlocatie voor de te bouwen meergeneratiewoning geen overschrijdingen 
plaatst van de voorkeursgrenswaarden. 

dat ten gevolge van het wegverkeer op de Kloosterdijk ter plaatse van de planlocatie voor 
de te bouwen twee woningen op het oostelijke plangebied op de zuidelijke en westelijke 
(gehele of gedeeltelijke) gevels overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde 
plaatsvinden. Daarnaast wordt ten gevolge van het verkeer op de provinciale weg N247 
de maximale ontheffingswaarde van 53 dB op de noordelijke, oostelijke en zuidelijke 
(gehele of gedeeltelijke) gevels overschreden. 
Ten gevolge van het verkeer op de Nieuwendam vinden ter plaatse van de planlocatie 
voor de te bouwen twee woningen geen overschrijdingen plaatst van de 
voorkeursgrenswaarden. 

de ontwikkeling van de meergenareatiewoning en twee burgerwoningen heeft 
geresulteerd in een optimale stedenbouwkundige opzet waarvoor het genoemde nieuwe 
bestemmingsplan in procedure is gebracht; 

voor 3 van de 4 zijden van de meergeneratiewoning de voorkeurgeluidbelasting van 48 
dB wordt overschreden. Op de oostgevel betreft dit maximaal 51dB, op de zuidgevel 
maximaal 54dB en oostgevel maximaal 51dB. Hierdoor dient de zuidelijke gevel op de 2 d e 

en 3 J ľ etage als een 'dove gevel' te worden uitgevoerd. 

voor alle vier de zijden van de meest oostelijk te realiseren woning en drie van de vier 
zijden van de minder oostelijk te realiseren woning wordt de voorkeurgeluidsbelasting 
van 48 dB overschreden. Op de oostgevels betreft dit respectievelijk maximaal 62dB en 
59dB, op de zuidgevels respectievelijk maximaal 60dB en 55dB, op de westelijke gevel 
van de meest oostelijk gelegen woning betreft dit maximaal 49dB en voor de noordelijke 
gevels betreft dit respectievelijk maximaal 58dB en 55 dB. Voor de meest oostelijk te 
realiseren woning dienen de noordelijke, oostelijke en zuidelijke gevels als 'dove gevels' te 
worden gerealiseerd. Voor de minder oostelijk te realiseren woning dienen de V en T 
etage van de noordgevel, de gehele gevel aan de oostzijde en de l c en 2 d e etage aan de 
zuidgevel als 'dove gevels te worden gerealiseerd. 

artikel 110a l id 1 van de Wet geluidhinder het mogelijk maakt om voor nieuw te 
realiseren woningen buiten de bebouwde kom een ontheffingswaarde te verlenen van 
maximaal 53 dB. Het vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid kan ingevolge 
het bepaalde slechts plaatsvinden indien geluidreducerende maatregelen onvoldoende 
doeltreffend zijn dan wel dat er overwegende bezwaren zijn van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard; 

dat bij het nemen van geluidsreducerende maatregelen onderscheid wordt gemaakt tussen 
maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied en aan de ontvangzijde; 

dat 'maatregelen bij de bron' het aanleggen van geluidreducerend asfalt, het beperken van 
de snelheid en het terugdringen van de verkeersintensiteiten kan betreffen; 



dat ook bij bet toepassen van geluidsreducerend asfalt niet kan worden voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde; 

dat een snelheidsverlaging van de Kloosterdijk niet is opgenomen in provinciale en 
gemeentelijke beleidsplannen en daarmee niet aan de orde is en ook niet wenselijk is 
wegens onder andere de bereikbaarheid door alarmdiensten; 

dat het terugdringen van het verkeer niet leidt tot voldoende geluidsreductie; 

dat 'maatregelen in het overdrachtsgebieď gedacht kan worden aan afschermende 
maatregelen of het vergroten van de afstand van de te bouwen woningen met dc weg. 

voor een goede ruimtelijke ontwikkeling het stedenbouwkundig bureau HzA een 
stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) heeft opgesteld waarmee ons college 
heeft ingestemd. En dat voor het oostelijk plangebied in een latere fase van de 
planontwikkeling door Proosdij en Koster architectuur en stedenbouw een 
beeldkwaliteitsplan is opgesteld waarmee ons college ook heeft ingestemd. Voor de totale 
stedenbouwkundige invulling van het plangebied is aansluiting gezocht bij de bestaande 
incidentele bebouwing langs de Kloosterdijk. Op deze wijze sluit de bebouwing het beste 
aan bij de bestaande bebouwing en wordt recht gedaan aan de landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten. Afschermende maatregelen zijn stedenbouwkundig niet 
aan de orde. Tevens staan de kosten van geluidsschermen, die op grote schaal nodig 
zouden zijn, niet Ín verhouding tot de te behalen geluidsreducties; 

dat 'maatregelen aan de ontvangstzijde' gedacht kan worden aan het realiseren van dove 
gevels of gebouwgebonden geluidsscherm; 

dat een aantal (gehele of gedeeltelijke) gevels reeds als 'dove gevels' zullen worden 
gerealiseerd en dat het gewenst is bij de resterende gevels te openen delen te realiseren 
ten behoeven van de ventilatie- en brandveiligheids condities. En omdat een 
gebouwgebonden geluidsschermen ook relatief veel kosten met zich meebrengt, is het 
reëler om daar waar het mogelijk Ís de overschiijding van de voorkeursgrenswaarde tot 
de maximale toelaatbare waarde van 53 dB toe te staan; 

dat het ontwerpbesluit hogere waarde met ingang van vrijdag 12 december 2014 
gedurende 6 weken ter visie heeft gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen 
ingediend; 

dat op grond van bovenstaande overwegingen het bevoegde gezag van mening is dat er 
wordt voldaan aan de ontheffingsgronden zoals genoemd in de Wet geluidhinder. 



BESLUIT 

I . Hogere waarde voor ten hoogste de toelaatbare geluidbelasting ten gevolge van 
verkeerslawaai vast te stellen van maximaal 53 dB; 

I I . Eensluidend afschrift van onderhavig besluit wordt aangeboden aan het kadaster 
ter inschrijving van de hogere waarden. 

Monnickendam, 10 februari 2015 

Het college van burgemeester en wethouders, 

líG. van Hal-Vink 
loco secretaris 

L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 
burgemeester 


