
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder 

Artikelen 110a t/m 110b 

 

Bevoegdheid 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland heeft de bevoegdheid 

om hogere waarden vast te stellen op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder. 

 

Het college heeft het voornemen hogere waarden vast te stellen op grond van de Wet geluidhinder 

voor onderstaand plan. 

 

Bestemmingsplan ‘t Schouw 

  

Gegevens aanvrager 

Gemeente Waterland 

Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam 

 

Omschrijving plan 

Binnen het plangebied van bestemmingsplan ‘t Schouw wordt de realisatie van 54 woningen moge-

lijk gemaakt. 

 

Deze woningen ondervinden een geluidsbelasting door wegverkeerslawaai van de provinciale weg 

N235. De woningen liggen in binnenstedelijk gebied. 

 

24 woningen ondervinden een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde. Met dit ont-

werpbesluit wordt het voornemen bekend gemaakt om hogere waarden van 48 dB tot en met 63 

dB in het kader van de Wet geluidhinder, vast te stellen voor de woningen in het plangebied.  

 

Procedure: 

Op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder is de uniforme openbare voorbereidingsproce-

dure gevolgd zoals beschreven in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, met dien 

verstande dat dit ontwerpbesluit ter visie is gelegd. 

 

Het hogere waarde besluit zal na vaststelling worden gepubliceerd en wanneer het besluit onher-

roepelijk is geworden zullen de in het besluit vastgestelde hogere waarde ingeschreven worden in 

het kadaster. 

 

Overwegende dat: 

• op grond van artikel 110a lid 1 van de Wet geluidhinder Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Waterland de bevoegdheid hebben tot het vaststellen van hogere waarden voor de 

ten hoogste toegestane geluidbelasting 

• overeenkomstig artikel 110a lid 4 de bedoelde vaststelling van de hogere waarde plaatsvindt 

overeenkomstig de regels zoals gesteld in hoofdstuk 5 van het Besluit geluidhinder 

• het akoestische onderzoek bij dit besluit is uitgevoerd volgens de technische en wettelijke bepa-

lingen, zoals bedoeld in artikel 77 van de Wet geluidhinder 



• wordt voldaan aan een van de ontheffingsgronden zoals genoemd in artikel 110a lid 5 van de 

Wet geluidhinder, te weten dat maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting 

voor de gevels van de nieuwe woningen, vanwege de weg onvoldoende doeltreffend zijn, dan 

wel op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard 

• dit ontwerpbesluit voldoende is gemotiveerd en is voorzien van de juiste gegevens behorend bij 

dit besluit: Gemeente Waterland, Akoestisch onderzoek ’t Schouw te Watergang van 28 augus-

tus 2009, Goudappel Coffeng, nr. WTL015/Dtd/0165 

is het noodzakelijk om voor het onderhavige plan hogere waarden vast te stellen. 

 

Ontwerpbeschikking: 

Op grond van bovenstaande overwegingen is het bevoegd gezag van mening dat er wordt voldaan 

aan de ontheffingsgronden zoals genoemd in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder en 

stelt het hogere waarden vast. 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland, 
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