
ONTWERP-BESLUIT INZAKE HET VASTSTELLEN VAN HOGERE WAARDE 
WEGVERKLEERSLAWAAI IN DE ZIN VAN DE WETGELUIDHINDER MET BETREKKING 
TOT DE BOUW VAN DE BREDE SCHOOL TE MONNICKENDAM. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland 

Overwegende; 

dat op grond van artikel 110a lid 1, van de Wet geluidhinder het college van burgemeester en wethouders 
binnen de gemeentegrenzen bevoegd zijn tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst 
toelaatbare geluidsbelasting; 

dat binnen de gemeente Waterland wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Brede School in 
Monnickendam. Op de locatie van de voormalige Kohnstamschool aan de Pierebaan te Monnickendam 
wordt —middels een bestemmingsplanwijziging- de bouw van een multifunctionele accommodatie 
planologisch mogelijk gemaakt. Binnen deze multifunctionele accommodatie (verder te noemen Brede 
School) wordt o.a het gebruik als (basis)school mogelijk gemaakt; 

dat een school / onderwijsinstelling ingevolge de Wet geluidhinder wordt aangeduid als een 
geluidgevoelige bestemming; 

dat artikel 74 van de Wet geluidhinder bepaalt dat zich langs alle wegen een geluidszone bevindt. 
Uitzondering hierop zijn wegen : 
- binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
- waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/h; 

dat de nabijgelegen weg (Pierebaan) als 50 km weg is gelegen binnen stedelijk gebied met 2 rijstroken 
waardoor hier de breedte van de geluidzone is bepaald op 200 meter. Binnen deze geluidzone dient, ten 
behoeve van de ontwikkeling van nieuwe geluidgevoelige objecten (waaronder een school), akoestisch 
onderzoek te worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de in de Wet 
geluidhinder bepaalde voorkeursgrenswaarde van 48 dB; 

dat de invulling van de Brede School met de benodigde functies heeft geresulteerd in een gebouw waarbij 
gezocht is naar een stedenbouwkundig en architectonisch optimale situering op het perceel zodat de 
verdeling gebouw en buitenruimte als evenwichtig wordt ervaren en de bestaande bomen zoveel mogelijk 
worden ingepast; 

dat voor deze invulling van het perceel de genoemde bestemmingsplanwijziging in procedure wordt 
gebracht; 

dat blijkt dat de geluidsbelasting op de gevel van de nieuwe school aan de zijde van de Pierebaan de 
voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en dat op 4,5 meter hoogte geluidniveau van 53 dB op de 
gevel zal optreden; 

dat artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder het mogelijk maakt om voor nieuw te realiseren 
geluidgevoelige gebouwen binnen de bebouwde kom een ontheffingswaarde te verlenen van maximaal 63 
dB. Het vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid kan slechts plaatsvinden indien 
geluidsreducerende maatrelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel en 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 de overdracht of bij de ontvanger; 



dat maatregelen bij de bron het omleiden van het verkeer, het aanleggen van geluidarm asfalt, of het terug 
brengen van de rijsnelheid kan betreffen; 
dat de Pierebaan is aangewezen als gebiedsontsluitingsweg (50km/h)waarvan ook het openbaar vervoer 
gebruik van maakt. Het wordt niet acceptabel geacht dat het regionaal openbaar vervoer over een 30 km 
weg wordt geleid; 

dat de verkeersbewegingen in de aanliggende (woon)wijken zoveel mogelijk beperkt zijn en dat deze 
wijken derhalve zo spoedig mogelijk worden ontsloten op de (ring)weg De Pierebaan. Het omleiden van 
het verkeer is geen optie; 

dat het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt is op de Pierebaan geen optie vanwege de grote 
aanwezigheid van de bochten en kruisingen. De slijtvastheid van het geluidsreducerende asfalt is dan 
onvoldoende; 

dat onder maatregelen in de overdracht gedacht kan worden aan afschermende maatregelen of het vergroten 
van de afstand van de te bouwen onderwijsinstelling met de weg; 

dat zowel stedenbouwkundig als architectonisch het plaatsen van een scherm niet wenselijk is; 

dat bij het ontwerp van het gebouw en de situering van het gebouw op het perceel een evenwichtige 
verdeling is gemaakt van nieuwe bebouwing en benodigde buitenruimte waarbij ook de aanwezige bomen 
zoveel mogelijk zijn ingepast; 

dat door het treffen van geluidsisolerende maatregelen aan de (geluidsbelaste) gevel van de te bouwen 
Brede School er voor gezorgd dient te worden dat de maximale binnenwaarden van de te bouwen Brede 
School conform het Bouwbesluit niet meer bedraagt dan 33 dB (maatregelen bij de ontvanger); 

dat het ontwerpbesluit hogere waarde met ingang van ( PM ....2014)gedurende 6 weken ter visie heeft 
gelegen. Binnen deze termijn zijn (PM) zienswijzen ingediend; 

(dat deze zienswijzen luiden : (PM)) ; 

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; 

1. 	PM De ingediende zienswijze(n) ontvankelijk te verklaren; 
PM Het ontwerpbesluit hogere waarden ten behoeve van de bouw van de Brede School te 
Monnickendam naar aanleiding van de ingediende zienswijze(n) wel/ niet te wijzigen; 
Hogere waarde voor ten hoogste de toelaatbare geluidbelasting op de gevel van de te bouwen 
Brede School ten gevolge van verkeerslawaai vast te stellen van maximaal 53 dB. Voor de 
maatgevende geluidbelasting op de gevel wordt verwezen naar bijlage 1 bij dit ontwerp besluit 
waarbij de geluidbelasting op de verschillende waarneemhoogte is berekend; 

TV. 	Eensluitend afschrift van onderhavig besluit wordt aangeboden aan het kadaster ter inschrijving 
van de hogere waarden; 

Monnickendam, 11 november 2014 
Het college van burgemeester en wethouders, 

D. Broere 	 L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 
algemeen directeur/gemeentesecretaris 	 burgemeester 
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