(ontwerp) Besluit hogere waarden
Wet geluidhinder
Inzake omgevingsplan “Rijksstraatweg 26/26a en nabij 38 te Vierpolders”

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Brielle.

Omgevingsplan
Het omgevingsplan “Rijksstraatweg 26/26a en nabij 38 te Vierpolders” betreft het wijzigen van de
bestemming voor het perceel Rijksstraatweg 26/26a en het bouwen van één nieuwe woning ten noorden van
de Rijksstraatweg 38. Voor dit besluit is alleen de nieuwe woning bij nummer 38 van belang.

Procedure
Op de voorbereiding van het hogere waardenbesluit is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing.

Algemeen toetsingskader
De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidbelasting. In de Wet
geluidhinder, en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen, zijn normen opgenomen voor de ten hoogste
toelaatbare geluidbelasting van onder meer wegverkeer, spoorwegverkeer en industrieterreinen. De
regelgeving gaat daarbij uit van ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en hogere waarden dan de ten
hoogste toelaatbare waarden. Een geluidbelasting onder de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt
zonder meer als aanvaardbaar geacht, terwijl een geluidbelasting boven de maximale hogere waarden niet is
toegestaan. Indien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden, moeten er maatregelen
worden getroffen om de geluidbelasting te verlagen tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. In
bepaalde situaties kunnen er echter geen of onvoldoende maatregelen worden getroffen, omdat deze
maatregelen stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige,
landschappelijke of financiële aard. In die situaties kunnen er hogere waarden worden toegestaan tot aan de
maximale hogere waarde. Daarbij moet in ieder geval worden voldaan aan de eisen die gelden ten aanzien
van de binnenniveaus in verblijfsruimten van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen.
Wegverkeerslawaai
Het plangebied bevindt zich binnen de zone van de Rijksstraatweg, de Peltsersdijk en de Oude Dijk. Binnen
zones langs wegen is de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor woningen 48 dB. Voor nieuwe
woningen langs een bestaande buitenstedelijke weg bedraagt de maximale hogere waarde 53 dB. De
maximaal toelaatbare binnenwaarde in een verblijfsruimte van een woning bedraagt 33 dB.
Railverkeerslawaai
Het plangebied ligt niet binnen de zone van een spoorverbinding.
Industrielawaai
Het plangebied bevindt zich niet binnen de zone van een industrieterrein.
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Luchtvaartlawaai
Het bouwplan bevindt zich buiten de geluidzone van Rotterdam The Hague Airport.
Cumulatie
Indien een woning zich binnen de zones van meerdere geluidbronnen bevindt, moet onderzoek worden
verricht naar de gecumuleerde geluidbelasting. De Wet geluidhinder stelt ten aanzien van de gecumuleerde
geluidbelasting echter geen grenswaarden.

Gemeentelijk toetsingskader
Op 20 oktober 2009 heeft de raad van Brielle op basis van de Wet geluidhinder de Nota hogere
waardenbeleid Wetgeluidhinder Gemeente Brielle vastgesteld. De nota beschrijft de voorwaarden die de
gemeente stelt aan het bouwen op geluidbelaste locaties. Met dit beleid beoogt de gemeente Brielle het
realiseren van een prettig woon- en leefklimaat voor geluidgevoelige bestemmingen op geluidbelaste
locaties.

Akoestisch onderzoek
De resultaten van het onderzoek naar de geluidbelasting op de geplande woning zijn weergegeven in het
rapport ‘Akoestisch Onderzoek Rijksstraatweg ong. Vierpolders’ (opgesteld door Sain Milieuadvies op 25
januari 2019). Het akoestisch onderzoek voldoet aan de bepalingen van de Wet geluidhinder en de Nota
hogere waardenbeleid Wet geluidhinder Gemeente Brielle.

Motivering besluit
Wegverkeerslawaai ten gevolge van de Rijksstraatweg
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de Rijksstraatweg de geluidbelasting
op gevels van de nieuwe woning de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB overschrijdt. De
maximaal berekende geluidbelasting is 53 dB

Wegverkeerslawaai ten gevolge van de Peltsersdijk en de Oude Dijk
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de Peltsersdijk en de Oude Dijk de
geluidbelasting op gevels van de nieuwe woning de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB niet
overschrijdt.
Het verlagen van de rijsnelheid op de Rijksstraatweg is vanwege de aard van de weg (stroomfunctie) niet
wenselijk. Het toepassen van stil asfalt is een maatregel die zal zorgen voor een daling van de
geluidbelasting, echter op dit moment is deze maatregel niet kosteneffectief nu er slechts één nieuwe woning
wordt gerealiseerd. Dit geldt ook voor het plaatsen van een geluidscherm. Bovendien is vanuit
stedenbouwkundig oogpunt (barrièrewerking) het plaatsen van een scherm niet wenselijk. De maximale
hogere waarde van 53 dB wordt evenwel niet overschreden, zodat een hogere waarde kan worden
vastgesteld.
Geluidluwe gevel en/of geluidluwe buitenruimte
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de woning over vier geluidluwe gevels en een geluidluwe buitenruimte
beschikt, zodat wordt voldaan aan de Nota hogere waardenbeleid Wetgeluidhinder Gemeente Brielle.
Cumulatie van geluid
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat geen sprake is van een overschrijding van de hoogst toelaatbare
waarde van meer dan één geluidbron. Er is daarom geen gecumuleerde geluidbelasting berekend.
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Besluit
Gelet op het rapport ‘Akoestisch Onderzoek Rijksstraatweg ong. Vierpolders’ (opgesteld door Sain
Milieuadvies op 25 januari 2019) en, de artikelen artikel 83, lid 2 en artikel 110a van de Wet geluidhinder
besluiten burgemeester en wethouders van Brielle voor de omgevingsvergunning de volgende hogere
waarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen:
Bestemming: Woning

Geluidbron

Rijksstraatweg 38 nabij

Rijksstraatweg

Hogere waarde

53 dB

Overige regels en wetten
Het onderhavige besluit betreft een ontheffing op grond van de Wet geluidhinder. Dit besluit laat onverlet dat
er voor realisering van het bouwplan mogelijk rekening gehouden dient te worden met andere wettelijke
bepalingen.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Brielle,
bureauhoofd afdeling Account en Omgeving
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