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Onderwerp: Besluit vaststelling hogere grenswaarde 4 kavels Oostindie

Besluit Vaststelling hogere grenswaarden
betreffende het bestemmingsplan Oostindie-De Hoven

1. Aanleiding
De gemeente Leek is voornemens om 302 nieuwbouwwoningen te realiseren in het gebied gelegen tussen het
reeds gerealiseerde deel van de woonwijk Oostindie en de weg Oostindie en ten zuiden van de dorpskern,
Diepswal, het Leekster Hoofddiep en Roomsterweg. Ten behoeve van deze ontwikkeling is een stedenbouw-
kundige visie opgesteld die is vertaald in het ontwerpbestemmingsplan Oostindie-De Hoven. Met betrekking
tot het wegverkeerslawaai is door Rho in 2016 akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Uit dit akoestische onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB voor het wegverkeerslawaai, zoals
bedoeld in artikel 82 van de Wet geluidhinder (Wgh), ten gevolge van het verkeer op de Oostindie wordt
overschreden op bouwvlakken van vier kavels aan de Oostindie. De maximale overschrijding bedraagt 3 dB.
Dit betreffen de volgende locaties:

Locatie Lieeine
Kavel2 Tussen de komgrens en aan de overziide van de weg gelegen woning Oostindre 4
Kavel 3 Tussen de komgrens en aan de overziide van de weg gelegen woning Oostindie 4
Kavel7 Ten ntiden van de woning Oostindie I
Kavel 9 Ten zuidenwesten van de aan de overziide gelegen woning Oostindie l0

Hieronder is beoordeeld of voor het plan een hogere waarde voor de geluidbelasting vanwege het wegver-
keerslawaai vastgesteld kan worden. Als blijkt dat een hogere waarde kan worden vastgesteld binnen het ka-
der van de Wgh volgt hieruit dat er voor wat betreft het aspect wegverkeerslawaai een acceptabel woon- en
leefklimaat gewaarborgd is.

2. Beoordelingskader
In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidbelasting van (toekomstig)
wegverkeerslawaai ter plaatse van gevels van geluidgevoelige bestemmingen. In de Wgh wordt daarbij uit-
gegaan van een voorkeurswaarde (hoogste toelaatbare geluidbelasting zoals bedoeld in artikel 82 van de
tWgh) en een maximaal toelaatbare geluidbelasting (hogere geluidbelasting dan de genoemde voorkeurs-
waarde zoals bedoeld in artikel 83 van de Wgh).
Een geluidbelasting onder de voorkeurswaarde is zonder meer toelaatbaar. De effecten van geluid worden
dan aanvaardbaar geacht. Een geluidbelasting hoger dan de maximaal toelaatbare geluidbelasting is niet toe-
laatbaar.In het gebied tussen de voorkeurswaarde en de maximaal toelaatbare geluidbelasting is de geluidbe-
lasting alleen toelaatbaar na een afivegingsproces (procedure hogere waarde).
Als blijkt dat bij geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting de voorkeurswaarde overschrijdt,
moet overwogen worden of een hogere waarde kan worden vastgesteld. De voorkeurswaarde ter plaatse van
de gevels van woningen vanwege wegverkeerslawaaíbedraagl4S dB. Voor woningen binnen de zone van
binnenstedelijke wegen geldt een maximale grenswaarde van 63 dB. Naast de eisen die de Wgh stelt aan de
gevelbelasting stelt het Bouwbesluit eisen aan het toelaatbare binnenniveau in een woning of een andere ge-

luidgevoelige bestemming.

Artikel 110a, lid 5 van de Wgh bepaalt dat het vaststellen van een hogere waarde voor geluid slechts plaats-
vindt, indien geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren
ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.
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3. Overwegingen
Algemeen
Bij de keuze van maatregelen om de geluidbelasting te verminderen, moet rekening gehouden worden met
diverse aspecten. Verschillende opties worden beoordeeld op het effect. De mogelijkheden om de geluidbe-
lasting vanwege een weg te verminderen, zijn onder te verdelen in:
l. bronmaatregelen, zoals beperking van (een deel van) het verkeer, het verlagen van de toegestane snel-

heid en het toepassen van stillere wegdekken;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen of -wallen of afstandsvergroting;

Ad I - Bronmaatregelen
Allereerst is gekeken naar mogelijkheden om maatregelen aan de bron te nemen.Er zijn een aantal maatrege-
len aan de bron denkbaar. De eerste mogelijkheid zou het beperken van de verkeersomvang, het wijzigen van
de snelheid of van de samenstelling van het verkeer kunnen zijn. In gemeentegrensoverschrijdend verband
(groene dorpsrand Oostindie-Terheijl) wordt onder andere onderzocht hoe de verkeersomvang en de snelheid
van het verkeer op de weg Oostindie omlaag gebracht kunnen worden. Dit onderzoek en de mogelijke maat-
regelen vinden dus in groter verband plaats, samen met de gemeente Noordenveld. Voor de uitwerking van
de groene dorpsrand worden begin 2017 schetssessies georganiseerd waarbij ook een vertegenwoordiging
van omwonenden en belanganverenigingen uitgenodigd worden.

Een andere maatregel aan de bron is het toepassen van een geluidreducerende wegdekverharding. Een derge-
lijke maatregel is in de vorm van SMA al toegepast. Indien de weg voorzien zou worden van een stillere as-
faltverharding in de vorm van een dunne deklaag B kan de geluidbelasting vanwege de Oostindie met 2 tot 3

dB worden gereduceerd. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds niet overal behaald
(er blijft een overschrijding van I dB bij de kavels 2 en3 op de le verdieping). Daarnaast zljn aan het toe-
passen van geluidreducerend asfalt zodamghoge aanleg- en onderhoudskosten gemoeid in relatie tot het te
verwachten resultaat, dat een dergelijke maatregel stuit op bezwaren van financiële aard. Andersoortige
bronmaatregelen dan het toepassen van geluidreducerend asfalt worden effectiever geacht voor het omlaag
brengen van de geluidbelasting op de gevels van woningen langs de weg Oostindie.

Ad 2 - Overdrachtsmaatregelen
De tweede voÍn van maatregelen die genomen kunnen worden, zijn maatregelen die invloed hebben op het
overdrachtsgebied. Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorÍn van geluidafschermende voorzieningen
zijn een scherm of wal. Om overal aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoan, is in onderhavige situa-
tie een hoog scherm (minimaal 6 meter) noodzakelijk op de perceelsgrens of nabij de woning. Dergelijke ge-

luidafschermende voorzieningen zijn in buitenstedelijk gebied beperkt toepasbaar en stuiten vaak op bezwa-
ren van landschappelijke aard. Daarbij is de ruimte tussen zowel de rand van de weg en de grens van het
plangebied (circa 3 meter) als het bouwvlak en de grens van het plangebied (circa 9 meter inclusief voorge-
nomen watergang), zeer beperkÍ, waardoor er niet voldoende ruimte voorhanden is om een dergelijk hoog
scherm te plaatsen. Maatregelen door middel van het vergroten van de afstand zijn alleen mogelijk als de
nieuwe woningen op minimaal2l meter van de rand van de weg worden gepositioneerd. De grens van het
bouwvlak ligt momenteel op circa 12 meter afstand. Deze maatregel stuit op bezuraren van stedenbouwkun-
dige aard, omdat de vier nieuwe woningen dan niet meer in het lint van de bestaande bebouwing langs de
Oostindie liggen. Bovendien wordt hiermee de geluidluwe buitenruimte voor de nieuwe woningen erg be-
perkt en blijft er te weinig (achter)tuin over.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de meeste maatregelen om de geluidsbelasting op de planlocatie te reduceren
niet doeltreffend zijn of redelijkerwijs niet mogelijk enlof gewenst zijn vanwege overwegende bezwaren van
stedenbouwkundige, Íinanciële, prakÍische of landschappelijke aard. Of de gemeente de verkeersomvang en
snelheid zodanig kan verminderen dat de vier kavels daarmee voldoen aan de voorkeursgrenswaarde, al dan
niet in combinatie met het toepassen van een dunne deklaag, wordt nader onderzocht. Omdat dit nog niet
duidelijk is en geen onderdeel uitmaakt van de ruimtelijke procedure is het vaststellen van een hogere waÍr-
de gewenst.
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4. Procedure
Het college is bevoegd gezagvoor het vaststellen van voorliggend hogere waarde besluit. In de Vigh is be-

paald dat bij de totstandkoming van deze beschikking afcleling3.4 van de Awb (de uniforme opanbare voor-
bereidingsprocedure) van toepassing is. Deze procedure bevat bepalingen over onder meer het bekendmaken

van het ontwerp van de beschikking, het ter ir:rage leggen en inzien van stukken, het naar voren brengen van
zienswrjzen en de beslistermijn.

Het ontwerpbesluit Vaststelling hogere waarden is tegelijkertijd met het bijbehorende ontwerpbestemmings-
plan Oostindie-De Hoven gedurende zes weken ter ir:r;age gelegd. Tegen het ontwerpbesluit hogere waarden

zíjn zienswijzen ingediend door enkele omwonenden en door de vereniging Natuurlijk Oostindie-Terheijl. In
de bij dit besluit behorende nota Zienswljzen en Commentaar Besluit hogere grenswaarde vier kavels Oost-

indie wordt gemotiveerd ingegaan op de ingediende zienswijzen. Daaruit volgt dat de zienswijze van de

omwonenden ontvankelijk is maar niet leidt tot aanpassing van het besluit hogere grenswaarde, en de ziens-

wijze van de vereniging Natuurlijk Oostindie-Terheijl niet-ontvankelijk is en overigens ook niet leidt tot een

ambtshalve aanpassing van het besluit hogere grenswaarde.

Dit besluit Vaststelling hogere grenswaarde is gekoppeld aan de vaststelling van het bestemmingsplan Oost-

indie-De Hoven en wordt gelijktijdig met de bekendmaking van het vaststellingsbesluit daarvan bekendge-

maakt.

5. Kadastrale registratie
Op grond van artikel I lOi Wet geluidhinder dient, bij het onherroepelijk worden van het besluit, het besluit

te worden ingeschreven in het Kadaster.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

gelezen voorgaande overwegingen in cornbinatie met het advies met registratienummer 2017000034;

gelet op voorgaande en de bepalingen uit de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen het:

Besluit Vaststelling hogere grens\ryaarden
betreffende het bestemmingplan Oostindie-De Hoven

de zienswrjze van de omwonenden conform de bij dit besluit horende nota Zienswijzen en Commentaar Be-

sluit hogere grenswaarde vier kavels Oostindie ongegrond te verklaren;

de zienswijze van de vereniging Natuurlijk Oostindie-Terheijl conform de bij dit besluit horende nota

Zienswljzen en Commentaar Besluit hogere grenswaarde vier kavels Oostindie niet-ontvankelijk te verkla-

ren;

een hogere waarde voor de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai vast te stellen voor de

volgende kavels waar op grond van het (ontwerp)besternmingsplan Oostindie-De Hoven, nieuwbouw van

woningen wordt toegestaan:
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Locatie Ligging OntheÍfingswaarde Bron
Kavel2 Tussen de komgrens en aan de overzijde van de

weg gelegen woning Oostindie 4
5l dB Oostindie

Kavel 3 Tussen de komgrens en aan de overzijde van de
weg gelegen woning Oostindie 4

51 dB Oostindie

Kavel 7 Ten zuiden van de woning Oostindie I 51 dB Oostindie
Kavel 9 Ten zuidenwesten van de aan de overzljde

gelegen woning Oostindie l0
5l dB Oostindie

na het onherroepelijk worden van dit besluit, het besluit te registreren bij het Kadaster.

Aldus besloten in de vergadering
van burgemeester en wethouders
van de gemeente Leek,
d.d. 1 7 janrnn 2017 .
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Hoofdstuk í Inleiding

De gemeente Leek is voornemens om 302 nieuwbouwwoningen te realiseren in het gebied gele-
gen tussen het reeds gerealiseerde deel van de woonwijk Oostindie en de weg Oostindie en ten
zuiden van de dorpskern, de Diepswal, het Leekster Hoofddiep en de Roomsterweg. Ten behoeve
van deze ontwikkeling is een stedenbouwkundige visie opgesteld welke is vertaald in het ontwerp
bestemmingsplan "Oostindie - De Hoven". Ten behoeve van het wegverkeerslawaai is door Rho in
2016 akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit akoestische ondezoek blijkt dat de voorkeurswaar-
de van 48 dB voor het wegverkeerslawaai, zoals bedoeld in artikel 82 van de Wet geluidhinder
(Wgh), ten gevolge van het verkeer op de Oostindie wordt overschreden.

Het college van b&w is, op grond van artikel 110a Wet geluidhinder (Wgh), bevoegd gezag voor
het vaststellen van het hogere grenswaarde besluit. Daarbij is bepaald dat bij de totstandkoming
van deze beschikking afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de uniforme open-
bare voorbereidingsprocedure, van toepassing is. Deze procedure bevat bepalingen over onder
meer het bekend maken van het ontwerp van de beschikking, het ter inzage leggen en inzien van
stukken, het naar voren brengen van zienswijzen en de beslistermtjn.

Daarnaast bepaalt de Wgh dat de procedure voor een hogere waardenbesluit gekoppeld is aan het

bijbehorende ruimtelijk besluit. Het ontwerpbesluit hogere waarden is tegelijkertijd met het bijbeho
rende ontwerpbestemmingsplan Oostindie - De Hoven vanaf 3 november 2016 gedurende zes
weken ter inzage gelegd.

Van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen bij het college is gebruik gemaakt

door diverse omwonenden, allen met een gelijkluidende zienswijze, en door de vereniging "Natuur-

lijk Oostindie-Terheijl". Alle zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn van indiening ontvangen.

Uit Oe uniforme openbare voorbereidingsprocedure volgt dat enkel belanghebbenden een ziens-

wijze kunnen indienen. De omwonenden achten wij in ieder geval belanghebbende.

De van de omwonenden zijn ontvan

Uit de statuten van de vereniging "Natuurlijk Oostindie-Terheijl" blUkt dat de vereniging tot doel

heeft het handhaven van de cultuurhistorische waarden en het versterken van de natuurwaarden
in en rond de buurtschappen Oostindie en Terheijl. lngevolge artikel1'2, eerste lid, van de Alge-

mene wet bestuursrecht wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks

bij een beslu1 is betrokken. Uit jurisprudentie blukt dat het besluit tot vaststelling van hogere waar-
dén vanwege de voorgenomen bouw van een woning, een noodzakelijke voorwaarde is om de

voorgenomen activiteit, eventueel na het nemen van vervolgbesluiten in het kader van de ruimtelij-

ke ordening, te realiseren, tn dit geval is de procedure hogere grenswaarde noodzakelijk om de

vier woningen aan de Oostindie, na vaststelling bestemmingsplan, te kunnen realiseren. Uit de toe-
lichting van het bestemmingsplan blijkt echter dat door de bouw- en gebruiksmogelijkheden van

deze vier woningen geen cultuurhistorische of natuurwaarden worden aangetast. Door het vast-

stellen van de hogere grenswaarde voor de vier woningen aan de Oostindie wordt de vereniging
"Natuurtijk Oostindie-Terheijl" dus niet rechtstreeks in haar belang aangetast.

De zienswtjzen van de vereniging "Natuurlijk Oostindie-Terheijl" is tijdig ingediend maar niet ont-

vankelijk omdat de vereniging niet rechtstreeks ln haar belang wordt a .

De zienswijzen zijn in hoofdstuk 2 samengevat weergegeven en voozien van een antwoord. De

bijbehorende brieven en/of email zijn opgenomen als bijlage bij deze nota.

Gemeente Leek
Nota Zienswijzen en Commentaar
Vastgesteld 17 januari 2017
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Hoofdstuk 2 Zienswijzen

Zienswiize í
Zienswijze 1, geregistreerd onder nummer2016008752, is gedateerd op 28 november2016 en in-
gekomen op 5 december 2016. De gelijkluidende zienswijze is door diverse omwonenden van de
weg Oostindie, de Roomsterweg en de Kerkrrueg ingediend. Daarmee zÍjn de indieners van de
zienswijzen belanghebbend. De zienswijze is tijdig ingediend en ontvankelijk.

Samenvatting zienswijze 1

De indieners geven aan dat het de belasting van het geluid en het verkeer als zeer vervelend/
onveilig wordt ervaren. Om deze reden zijn er ernstige bezwaren tegen het omhoog bijstetlen van
de norm naar 51 dB. De indieners van de zienswijze zien liever dat de norm naar beneden wordt
bijgesteld. Op dit moment is er nog geen zicht op effectieve (definitieve) maatregelen welke het ge-
luid en het verkeer kunnen beperken. Als de gemeente schriftelijk kan toezeggen Oat er maatrege-
len worden getroffen om de situatie te veranderen, waardoor het lawaai en/of het verkeer geredu-
ceerd kan worden dan zijn zij bereid de zienswijze te heroverwegen.

Beantwoording zie nswijze I
De procedure voor het vaststellen van de hogere grenswaarde vooziet enkel op een onthefÍing
van een hogere waarde van de geluidsbelasting op de gevel van de vier nieuw te bouwen wonin-
gen aan de weg Oostindie welke door vaststelling van het bestemmingsplan Oostindie - De Hoven
mogelijk worden gemaakt. De procedure hogere grenswaarde is niet van toepassing op bestaande
woningen. Voor de bestaande woningen aan de Oostindie geldt dat de invloed van áe wijkontwik-
kefing minimaal zal zlin. Er víndt alleen een toename van verkeer plaats door bestemmingsverkeer
van de vier nieuw te bouwen woningen. Daarom is voor de weg Oostindie in het akoestisóh onder-
zoekgeen verkeersgroei gehanteerd en zalvoar de bestaandewoningen geen toename van ge-
luid door verkeer zijn.

Dat laat onverlet dat maatregelen om de geluidsbelasting op de gevels van deze vier woningen
omlaag te brengen ook gunstige effecten zullen hebben op de geluidsbelasting op de gevelJ van
bestaande woningen aan de Oostindie. In gemeentegrensoverschrijdend verbánd lgroéne dorps-
rand Oostindie'Terheijl) wordt onder andere onderzocht hoe de verkeersomvang en de snelheid
van het verkeer op de weg Oostindie omlaag kunnen worden gebracht. Dit onderzoek en de moge-
lijke maatregelen vinden dus in groter verband plaats, samen met de gemeente Noordenveld. Vóor
de uitwerking van de groene dorpsrand worden begin 2017 schetssessíes georganíseerd waarbij
ook een vertegenwoordiging van omwonenden en belangenverenigingen wrorden uitgenodigd.

Zienswiize 2
Zienswijze 2, geregistreerd onder nummer 2016009019, gedateerd op 12 december 2016, inge-
diend en in ontvangst genomen op 14 december 2016. De zienswijze is tijdig ingediend dooráe
vereniging Natuurlijk Oostindie en Terheijl. Geconcludeerd is dat de vereniging niet als betangheb.
bende aangemerkt kan worden. Inhoudelijk is onderstaand wel ingegaan op Oé ingediende zËns-
wijze.

Samenvatting zienswijze 2
De uitspraak van de gemeente dat het toepassen van een stillere asfattverharding in de vorm van
een dunne dekfaag niet doelmatig is doet geen recht aan de conctusie dat er danhaar geen
bronmaatregelen toegepast hoeven te worden. Pas fluisterasfalt toe om de gewenste gàuidreduc-
tie te realiseren betreffende de kavels 2,3,7 en 9 in het bestemmingsplan Oóstindie - dl Hoven.
Deze geluidreductie komt ook ten goede aan de bestaande bebouwing aan de weg Oostindie. De
hoge kosten die met het aanbrengen van stil asfalt gemoeid zijn moetén niet wordén omgeslagen
over 4 kavels, maar, ter verbetering van het woongenot, over alle bestaande kavels aan áe weg

Gemeente Leek
Nota Zienswijzen en Commentaar
Vastgesteld 17 januari 2017
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Oostindie. De kosten per kavel zullen zo sterk verminderd zijn dat de kosten wellicht acceptabel
zijn.

Beantwoording zienswijze 2
Indien de weg vooaien zou worden van een stillere asfaltverharding in de vorm van een dunne
deklaag B kan de geluidbelasting vanwege de Oostindie met 2tot 3 dB worden gereduceerd.
Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds niet overal behaald (er blijft een
overschrijding van 1 dB bij de kavels 2 en 3 op de 1e verdieping). Daarnaast ziin aan het toepas-
sen van geluidsreducerend asfalt zodanig hoge aanleg- en onderhoudskosten gemoeid in relatie
tot het te verwachten resultaat, dat een dergelijke maatregel stuit op bezwaren van Íinanciële aard.
Andersoortige bronmaatregelen dan het toepassen van geluidsreducerend asfalt achten wij effec-
tiever voor het omlaag brengen van de geluidsbelasting op de gevels van woningen langs de weg
Oostindie.
In gemeentegrensoverschrijdend verband (groene dorpsrand Oostindie-Terheijl) wordt onder ande-
re ondezocht hoe de verkeersomvang en de snelheid van het verkeer op de weg Oostindie om-
laag kunnen worden gebracht. Dit onderzoek en de mogelijke maatregelen vinden dus in groter
verband plaats, samen met de gemeente Noordenveld. Voor de uitwerking van de groene dorps-
rand worden begin 2017 schetssessies georganiseerd waar ook een vertegenwoordiging van om-
wonenden en belangenverenigingen bij worden uitgenodigd.

De zienswijze is niet ontvankelijk omdat de vereniging niet is aan te merken als belanghebbende.
Ambtshalve bestaat er daarnaast geen aanleiding het besluit hogere grenswaarde naar aanleiding
van de zienswijze aan te passen.

Gemeente Leek
Nota Zienswijzen en Commentaar
Vastgesteld 17 januari 2017
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Bijlagen

Ingekomen zienswijzen
1 . registratienummer 201 60087 52
2. registratienummer 201 600901 I

Gemeente Leek
Nota Zienswijzen en Commentaar
Vastgesteld 17 januari 2017
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I

Burgemeester en wethouders van Leek

Postbus 100

9350 AC Leek.

T.a.v. Mw. F.E.M. Roodbergen.

bereid ons bezwaar

Voor instemming

lngekomon 0 5

Bur

\rrrvttt,
Zi; r0

Leek,28 november 2015'

Betreft; 20160Q5973/ontwerpbesluit hogere grenswaarden weryerkeerslawaai'

Geachte M,

Naar aanreiding van onze bespreking van 15 november jl., betreffende het ontwerpbesluit hogere

grenswaarden wegverkeersrawaai rrluuen wij overreg gehad met meerdere aanwonenden(Kerkweg-

oostindie) Betreffende het aanpassen van dê grenswaarden van het verkeerslawaai'

Uit deze gesprekken hebbgr wli geconstateerd dat w'rj gee.1 bezwaren hebben tegen het

ontwerpbestemmiig;s;h"U #"erpbeeldlnralite itplan f

Echter hebben wij wel bezwaren tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden we8verkeerslawaai'

op dit moment wordt de belasting u.n het geluid en het verkeer ats zeer vervelend/onveili8 entaren'

Daarom hebben wij dan ook ernstige bezwarcn tegen het omhoog bijstellen van de norm naar 51dB'

Liever zouden wii de norm naar omlaag biistellen'

Aangezien_wij op dit moment nog geen iiint treuuen op effectieve (deflnitievelmaatregelen welke

het áeluiden het verkeer kunnen beperken tekenen wÍj dan ook bezwaar aan'

Indien de gemeente ons schriftel'rjke toezeggÍngen(intentie) kan doen betreffende maatregelen

welke de situatie kunnen veranderen en hiercoor het lawaai en of het verkeer reduceren z|jn wii



Burgemeester en wethouders van Leek

Postbus 100
9350 AC Leek.

Í.a.v. Mw. F.E.M. Roodbergen.

Leek, 28 november 2016.
Betreft; 2015005973/ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai.

Geachte M,

Naar aanteiding van onze bespreking van 15 november jl., betreffende het ontwerpbesluit hogere

grenswaarden wegyerkeerslawaai hebben w'rj overleg gehad met meerdere aanwonenden(Kerkweg-

oostindie) Betreffende hetaanpassen rnan de grenswaarden r/an het verkeerslawaal.

Uit deze gesprekken hebben wlj geconstateerd dat wij geen bezwaren hebben tegen het
ontwerpbestemrningsplan en ontwerpbeeldhalaliteitplan-

Echter hebben wij welbezwaren tegen het ontwerpbesfuit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai.

Op dit moment wordt de belasting van het geluid en het verkeer als zeer vervelend/onveilig eruaren.

Daarom hebben wij dan ook ernstige bezwaren tegen het omhoog bijstellen van de norm naar 51d8.

Uever zouden wij de norm naar omlaag blistellen.
Aangezien wilop dit moment nog geen zÍcht hebben op effectÍeve (definÍtievelmaatregelen welke
het geluid en het verkeer kunnen beperken tekenen wij dan ook bezwaar aan.

Indien de gemeente ons schrÍftelíjke toezeggingen(Íntentlel kan doen betreffende maatregelen

welke de sítuatíe kunnen veranderen en hierdoor het lawaai en of hetverkeer reduceren z'tjn wij
bereid ons bezwaar te heroverwegen.

,..



Burgemeester en wethouders van Leek

Postbus 100
9350 AC Leek.

T.a.v. Mw. F.E.M. Roodbergen.

Leek, 28 november 2016.

Betreft; 2o16o05973/ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai.

Geachte M,

Naar aanleiding van onze bespreking van 15 november jl., betreffende het ontwerpbesluit hogere

grenswaarden wegruerkeerslawaai hàUben wij overleg gehad met meerdere aanwonenden(Kerkweg-

óostindiel Betreffende het aanpassen van de grenswaarden van het verkeerclawaai.

Uit deze gesprekken hebben wij geconstateerd dat wii geen bezwaren hebben tegen het ' : ;

ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitplan '4" '

Echter hebben wij wel bezwaren tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegue fn",í^#^i'
op dit rnoment wordt de belasting van het geluid en het verkeer als zeer vervelend/onveilig ervaren.

Daarom hebben wij dan ook ernstige bezwaren tegen het omhoog bljstellen van de norm naar 51dB'

Liever zouden wij de norm naar omlaag biistellen'

Aangezien wri op dit moment nog geen zicht hebben op effectieve (definitievelmaatregelen welke

het leluid en het verkeer kunnen beperken tekenen wii dan ook bezwaar aan'

Indien de gemeente ons schriftelijke toezeggingen(intentie) kan doen betreffende maatregelen

wefke de situatie kunnen veranderen en hierdoor het lawaai en of het verkeer reduceren zijn wij

bereid ons bealaar te heroverwegen.

M et vrie nde l'lj ke groet,

3
9351 TC Leek.

Voor instemming bezwaar tekeneU



*'

ook beanaaar aan tegen het
onfuuerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwallGÍtplan, uraanían akte.

Narnens de volgende bewonerc doen wij u onze bealaren toekomen.

,9351AK Leek

9351AK Leek

tggtzrENletap
9351 TC [eek
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GEMEENTE LEEK

Ontvangen dd I ai UEC. 2010

Terheijl, í2 december 2016

Cteacht college,

De gemeente Leek is voomemens om 302 nieuwbouunroningen te realberen in het gebied gelegen
tussen het reeds gerealiseerde deel van &wmnwlfi Oostidie en de weg Oostindie en ten zuiden van
de dorpskem, de Diepswal, het Leekster Hoofddiep en de Roomsteívsg. Ten behoeve van &ze
ontwilrkeling is een stedenbouwkundige visie opgesteld welke is vertaald in het ontuuerpbestemmingsplan
'Oostindie - De Hoven'. Ten behoeve van het wegverkeerslawaai b door Rho in 2016 akoestisch
onderzoek uitgevoerd. Uit dit akoeslische onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB rroor het
wegverkeerslawaai, zoals bedoeld in artikel 82 van de Wet geluitíhinder (Wgh), ten gevoQe van het
verkeer op de weg Oostindie uordt overschreden 9p bouvwtatken van vier bouukavels. De madmale
orérschrilting bedraagt 3 dB. In het ontuueÍpbesluit vasbtelling hogere grenswaarden betreffiende het
bestemmingsplan Oostindie - De Hoven geeft u een aantal percelen aan waar de hogpre waarde zou
gaan gelden.

Vervolgens geeft u bii de overwegingen aan dat om de geluidsbelasting vanwege een weg te
verminderen bronmaatregelen te <ltrerweg€n zouden zijn. U zegÊ daarover onder andere dat het
toepassen van een geluid reducerende wegdekverharding één van de mogelifkheden zou zijn en dat een
dergelijke maatregel is in de voÍm van steenmasfek asfalt alis toegepast. Tevens geefr u ean dat indien
de ueg voorzien zou uordEn van een stillere asfaltverharding in de vorm van san dunne deklaag, de
geluidbelasting vanwege de weg Oostindie met 2 tot 3 dB kan worden gereduceerd. Hiermee zou de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds niet overal behaald worden (er blifi een overcchdjding van
I dB bij de kavels 2 en 3 op de 1e verdieping). Daarmee b het toepassen van deze maatregel niet
doelmatig.

Steenmastiek asfalt geeft enige geluidsreductie bii het toepassen van een lage gradering van 0/5.
Gezien het lawaaiter phatse betwijÍelen we of deze lage gradaring is toegepast. U geeft aan dat met het
@passen van een stillere asfaltverharding in de vorm van een dunne deklaag de geluirldruk met 2 tot 3
dB kan worden veminderd. Gelukkig zijn er soorten asfalt dÍe nog veel stillerzijn. Bijvmrbeeld
fluisterasfalt. Het toepassen van Íluisterasfalt geeft een nog betere geluiddemping dan zoab (rnet 5 à 6
dB(A)) ook bii lagere snelheden (50 km/uur). Vanwege de lage neerstiand tegen wringend verkeer is
tuveelaagn ZOAB niet geschiktvoor wegen binnen de bebourvde kom. Maar daar is op de weg Oostindie
geen sprake van. Het fluistêrasfalt dat op de Scheperij (gerneente Noordenveld) is toegepat is zeer stil
en het blijkt erg duurzaam te zijn. Het llgt er al rneer darn7 jaar en van eníge slijtage is geen spoor te
beksnnen.

Het toepassen van dit soort asfalt zou dus weldegeliik de gewenste geluidsreductie kunnen realiseren.

Een landeliik uitzicht door een nahrurliik inzicht
www.verenigingnotnl E-mail: info@vereniginsnotnl Telefoon secretaÍiaat 05Í14-581219

lngesdrrwen KvK te Meppel nr. H05ó724 Bank Rabo Roden, nr. 3ti58701*t



futze zienswilze í: De ulFpraak dat hd toepassen van 8en van aen c*illerE asfarhcrtralrling in de\orm va! €Ên thrnne dertttaag de gpluktdruk niet detmafig i" ;€ A;;i; ziin, rwxdat do"tgaen recht aan de oonchtsie dd €r &n rnaar geen brurlÉarqtr;oig"pot troernn bumrden' Pa lluisbrafaltls orï &emnotJq*uireouctte tÊ rsafiseÍan beffinde de knreb2,9,7 en g h hot bagilÊ't"1|in@an ó*inoá---Da-í{r;n. o"zÊ rrui*"c-,rcr" kotnt ook tEngoede aan de bestraande bebouwing aan de rr.g oourinoi,".

Eon tTË€dE argument om nbt te vpozien in geluldreductie door stilfer asfalt ic gelegren h het feitdat hatzotr stuÍbn oP b€r/aÍsíl ran rnanci$ átu. o" rrogcrcsten oËnp1 rra aanbrangen n"nsffisr asfatt goÍrpeid dn kunnen sbchtB attnrent*O 
"ror* "p 

,i", Ëdt. U wgeet Ëct6erdle ildera aanwonsnl:n.Tn de weg Oost-idie:-irV*s*a* bdstá nlei & ryefie$íte dicht daêbesbnde huizen nne tË ldên lt/Bg€ÍrjÍr 6êÍr Ét"iË àr de getuitdrutq fira6-u kunt sr yan
uitgnan dat hcfi aanbreqen van stil asfdt 

"*, 
rrc*é-,r"iu"t"dng van het woongenot net zhhmee zou brengen.

onze zhnswiize z b iDge ko6ten d9 rret het aanbrengen van stif asfalt genroeíd zijn moetenniet-mrden urqecbgen orrer 4 kavÊb, mear, ur rcrtafrry ;";;i;à"snot, over a1ebesteandê kanls eat de u€g oosthda t}e Loobn pÊr ianer zuilen 
=o 

*sil wninaero iiin o"tde kosten wellictrt acceptabel zi!n.

KJ- Zukbrveld, vmzitter


