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1 Inleiding 

Op verzoek van DMV vastgoed project BV, contactpersoon de heer ing. R.J. Drapers, is een 
akoestisch onderzoek verricht met betrekking tot de voorgenomen herontwikkeling van de 
voormalige school op locatie Rijksstraatweg 374 te Haarlem. Dit onderzoek geeft de resultaten 
weer van berekeningen van de geluidbelasting op de gevels van het te transformeren gebouw, 
vanwege het wegverkeer op gezoneerde wegen. Het doel van het onderzoek is de te verlenen 
hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder vast te stellen. 
 
In figuur 1.1 is de locatie weergegeven. 
 

 
Figuur 1.1 

Overzicht locatie (binnen de aangegeven cirkel) 
 
In hoofdstuk 2 t/m 5 zijn alle uitgangspunten en de betreffende rekenresultaten beschreven. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Wet geluidhinder 

 
Op basis van de regels in de Wet geluidhinder wordt vastgesteld in hoeverre een herontwikkeling 
op een geluidbelaste locatie al dan niet is toegestaan. Hierbij dient eerst nagegaan te worden in 
hoeverre de geplande herontwikkeling al dan niet geluidgevoelig is en of de betreffende locatie 
binnen de geluidzone van een geluidbron is gelegen. Voor geluidgevoelige objecten binnen de 
geluidzone gelden maximaal toegestane waarden voor de geluidbelasting. Wanneer de geluid-
belasting lager is dan de zogenoemde voorkeursgrenswaarde, is realisatie van een geluidgevoelig 
object toegestaan. Indien deze daarentegen hoger is dan deze waarde, mag er binnen de zone 
niet zonder meer een geluidgevoelig object worden gerealiseerd. Het van toepassing zijnde 
wettelijk kader bij de toetsing van de berekende geluidbelasting wordt in bijlage I beschreven. 
 
Onderhavige situatie betreft 

 
 
Gemeentelijk beleid 
Uit het 
gemeente Haarlem, wordt geconcludeerd dat aan de volgende eisen dient te worden voldaan: 
- De woningen worden gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing. 
- Een ambtshalve hogere waarde procedure voor een woning kan alleen worden gestart indien 

deze woning ten minste één geluidsluwe zijde heeft. 

2.2 Bouwbesluit 

Wanneer de geluidbelasting op de gevels voldoet aan de geluideisen, is nieuwbouw in de zin van 
de Wet geluidhinder mogelijk. Bij een hogere geluidbelasting dan de zogenoemde voorkeurs-
grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder kunnen geluidwerende voorzieningen in de gevels 
noodzakelijk zijn. De eventueel benodigde voorzieningen dienen bij de bouwaanvraag te worden 
aangetoond. Hierbij moet voldaan worden aan de prestatie-eisen volgens het geldende 
Bouwbesluit 2012. Hierop wordt in dit stadium van het onderzoek niet verder ingegaan. 
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3 Rekenmethode 

3.1 Reken- en meetvoorschrift 

De geluidbelasting wordt bepaald op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 
(ex art. 110d Wgh). In de onderhavige situatie is de geluidbelasting bepaald met behulp van 
Standaard Rekenmethode II overeenkomstig rekenmodule Geomilieu versie 3.11. Bij de 
berekeningen is uitgegaan van de zogenoemde VOAB-afspraken; maximaal één reflectie, een 
minimum zichthoek voor reflecties van twee graden en een maximum sectorhoek van vijf graden. 

3.2 Geluidbelasting 

De geluidbelasting in Lden is de geluidbelasting ter plaatse van de gevel over alle perioden van 
07.00  19.00 uur, van 19.00  23.00 uur en van 23.00  07.00 uur (etmaalperiode). 

3.3 Rekenmodel 

Basis voor het onderzoek is de weg zoals verkregen uit het nationaal wegenbestand (NWB) en de 
gebouwen uit het kadaster, beide beschikbaar via Publieke Dienstverlening Op Kaart (PDOK). De 
standaard reflectie voor de bodem is gesteld op een factor 0,0 (reflecterend). 
 
De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Haarlem. De intensiteiten zijn van 
toepassing voor het te toetsen peiljaar 2026. Zoals door de gemeente opgegeven is voor de 
Rijksstraatweg uitgegaan van 3% middelzwaar vrachtverkeer en 1% zwaar vrachtverkeer. Verder 
geldt een nachtuurintensiteit van 0,8%. Er wordt uitgegaan van een daguurintensiteit van 7% en 
een avonduurintensiteit van 2,4%. 
 
De Rijksstraatweg is verhard met SMA 0/5 en er geldt een rijsnelheid van 50 km/uur. 
 
In bijlage II zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. 

3.4 Voorontwerp 

In het stadium van dit schrijven is sprake van de realisatie van 10 appartementen. Voor de begane 
grond is gerekend met een beoordelingshoogte van 1,8 meter boven lokaal maaiveld. Voor de 
entresols geldt een beoordelingshoogte van 4,7 meter en ter plaatse van de zolderetage wordt 
beoordeeld op 7,2 meter boven lokaal maaiveld. Tekeningen van het voorontwerp zijn opgenomen 
in bijlage III. 
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4 Rekenresultaten 

4.1 Waarden voor de geluidbelasting 

Vanwege de Rijksstraatweg treedt op de gevel van het te transformeren gebouw een hoogste 
waarde voor de geluidbelasting Lden op van 61 dB inclusief aftrek ex art. 110g Wgh. Op de gevel 
van zeven appartementen (met nummers 1 t/m 7, zoals aangegeven op de tekening in bijlage III) 
treedt een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op. Ter plaatse van de appartementen met 
nummers 8 t/m 10 wordt aan de voorkeursgrenswaarde voldaan. 
 
In bijlage IV zijn de volledige resultaten opgenomen. 

4.2 Maatregelonderzoek 

De grootste overschrijding treedt op ter plaatse van de zuidzijde van de voorgevel van het gebouw 
en bedraagt 13 dB. Maatregelen om de geluidbelasting vanwege de Rijksstraatweg terug te 
brengen, dienen in eerste instantie op de bron te worden toegepast. 

4.2.1 Bronmaatregelen 
Het terugbrengen van de rijsnelheid alleen is onvoldoende en kan slechts in combinatie met een 
lage verkeersintensiteit voldoende soelaas bieden. Hiermee komt de doorstroomfunctie van deze 
weg onder druk te staan.  
 
Aangezien de Rijksstraatweg reeds is voorzien van een stil asfalt, is het effect van een stillere 
variant beperkt. Als geluidreducerende maatregel is het toepassen van een wegdek type DGD2 
(dunne deklagen type B) onderzocht. Over een lengte van 200 meter van de weg is er nog een 
geluidreducerend effect te verwachten tot maximaal 3 dB. De kosten worden geraamd op 
circa 45.000 euro, op basis van een prijs van 31 euro per m2. 
 
Voor de zeven woningen, welke een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde 
ondervinden, geldt dat de maatregel met gemiddeld slechts 2 dB effect een beperkt effect heeft. 
Verder geldt dat voor geen van de appartementen de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde 
kan worden teruggebracht. Geconcludeerd wordt dat de kosten niet in verhouding staan tot het 
effect en het aantal woningen, en dat de maatregel derhalve niet kostenefficiënt is.  
 
In bijlage V zijn de volledige resultaten opgenomen. De ligging van het stille wegdek is 
aangegeven met een hulplijn. 

4.2.2 Overdrachtsmaatregelen 

Tegen het toepassen van geluidschermen en/of -wallen in stedelijk gebied bestaan in dit geval 
stedenbouwkundige bezwaren. Het uitzicht van bewoners wordt aanzienlijk belemmerd. Verder 
past een scherm of wal niet in het stedenbouwkundige beeld van de wijk. De conclusie is dat deze 
maatregelen niet doelmatig zijn dan wel dat daartegen één of meer wettelijke bezwaren bestaan. 
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4.3 Toetsing geluidbeleid 

De gemeente Haarlem heeft criteria opgesteld waaraan getoetst moet worden om een hogere 
waarde procedure te doorlopen. 
 
De voornaamste ontheffingsgrond voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde voor een 
woning is het hebben van een geluidsluwe gevel. Hieraan wordt voldaan. 
 
De volledige tekst van het hogere waardenbeleid is opgenomen in bijlage VI. 

4.4 Hogere grenswaarde 

Ten behoeve van zeven woningen (de appartementen met nummers 1 t/m 7) dient een hoge 
geluidbelasting te worden vastgesteld. Voor twee woningen (nummers 1 en 2) geldt een waarde 
van 61 dB, voor vier woningen (nummers 3 t/m 6) geldt een waarde van 60 dB en voor een enkele 
woning (nummer 7) geldt een waarde van 52 dB.  
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5 Conclusie 

Op verzoek van DMV vastgoed project BV is een akoestisch onderzoek verricht met betrekking tot 
de voorgenomen herontwikkeling van de voormalige school op locatie Rijksstraatweg 374 te 
Haarlem.  
 
De te realiseren woningen worden vanwege wegverkeerslawaai belast. De voorkeursgrenswaarde 
wordt overschreden vanwege de Rijksstraatweg. Maatregelen om de geluidbelasting terug te 
dringen zijn niet doelmatig. Derhalve zijn hogere grenswaarden benodigd.  
 
Ten behoeve van zeven woningen dient een hoge geluidbelasting te worden vastgesteld. Voor 
twee woningen geldt een waarde van 61 dB, voor vier woningen geldt een waarde van 60 dB en 
voor een enkele woning geldt een waarde van 52 dB. 
 
In een latere fase van de planvorming dienen de bouwkundige maatregelen nader te worden 
bepaald. 
 
 
LBP|SIGHT BV 

D. (David) van Dijk BEng E. (Ed) Goudriaan 
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Bijlage I  
Wettelijk kader  
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Wettelijk kader 

Wet geluidhinder 

 
Geluidzones 
Conform de Wet geluidhinder (Wgh) dient voor nieuw te realiseren geluidgevoelige objecten 
binnen de geluidzone van een geluidbron een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Hierbij 
moet verslag gedaan worden van de geluidbelasting op de gevels van de bebouwing vanwege die 
geluidbron. Indien de nieuwbouw binnen de geluidzones van meerdere geluidbronnen is 
gesitueerd, dient de geluidbelasting vanwege die afzonderlijke bronnen beschouwd te worden.  
 
Tabel I.1 

Geluidzones wegverkeer 

Stedelijk gebied 

1  2 rijstroken 200 m 

3 of meer rijstroken 350 m 

Buitenstedelijk gebied 

1  2 rijstroken 250 m 

3  4 rijstroken 400 m 

5 of meer rijstroken 600 m 

 Stedelijk gebied: Gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom binnen 
de zone van een auto(snel)weg. 

 Buitenstedelijk gebied: Het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de bebouwde kom binnen de zone 
van een auto(snel)weg. 

 Bebouwde kom: De bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet 1994. 

 Auto(snel)weg: Een auto(snel)weg volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in de praktijk moet 
er langs de weg een auto(snel)weg bord zijn geplaatst. 

 
Geluidgevoelige objecten 
De Wet geluidhinder stelt alleen eisen aan de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige 
objecten, zoals woningen, onderwijsgebouwen en gezondheidszorggebouwen. Kantoren, hotels en 
horecagebouwen zijn niet geluidgevoelig. 

 
Aftrek ex art. 110g Wet geluidhinder 
Voordat de berekende geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevel van een geluidgevoelig 
object wordt getoetst aan de wettelijke grenswaarden, mag een aftrek ex art. 110g Wgh worden 
toegepast. Door deze aftrek toe te passen, wordt rekening gehouden met de verwachting dat de 
geluidemissie van motorvoertuigen in de toekomst gereduceerd zal worden. 
 
Voor wegen waar de representatief te achten snelheid voor de lichte motorvoertuigen lager dan 
70 km/u is, bedraagt de aftrek ex art. 110g Wgh 5 dB. 
 
Bij de bepaling van de eventueel benodigde geluidwerende voorzieningen in de gevel mag de 
aftrek ex art. 110g Wgh niet worden toegepast. 
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Voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde 
In de zin van de Wet geluidhinder is voor de bebouwing met betrekking tot de Rijksstraatweg 
sprake van nog niet geprojecteerde woningen in stedelijk gebied, die ter vervanging dienen van 
een bestaande school langs een bestaande weg. De voorkeursgrenswaarde voor de 
geluidbelasting op de gevels van de woningen bedraagt 48 dB. Op grond van art. 83 lid 2 Wgh 
bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB. 
 
Geluidbeperkende maatregelen 
Indien de geluidbelasting vanwege een weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, dienen in 
principe maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot die waarde. 
Hierbij hanteert de Wet geluidhinder de volgende volgorde van voorkeur: 
- maatregelen bij de bron (het aanbrengen van een geluidreducerend wegdek, het reduceren 

van de wegverkeersintensiteit of het verlagen van de maximumsnelheid); 
- maatregelen in de overdracht (het situeren van niet-geluidgevoelige bebouwing tussen de weg 

en de nieuwbouw of het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal). 
 
Hogere waarde 
Als de hiervoor genoemde maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of als deze overwegende 
bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard 
ontmoeten, kan bij de gemeente Haarlem een zogenoemde 'hogere waarde' voor de 
geluidbelasting op een gevel aangevraagd worden tot ten hoogste de maximale ontheffingswaarde 
van 63 dB voor de Rijksstraatweg. 
 
Beleid gemeente Haarlem 

Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden. Eén van de wijzigingen 
in de Wet heeft betrekking op de decentralisatie van de hogere waarde procedure. Met deze 
decentralisatie moet de gemeente (in veel situaties) zelf het hogere waarde besluit nemen; 
voorheen was dat meestal de Provincie. Daarbij wordt gemeente de mogelijkheid geboden zelf een 
geluidbeleid op te stellen. 
 

, zoals opgesteld door de 
gemeente Haarlem, wordt geconcludeerd dat aan de volgende eisen dient te worden voldaan: 
- De woningen worden gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing. 
- Een ambtshalve HW-procedure (hogere waarde procedure) voor een woning kan alleen 

worden gestart indien deze woning ten minste één geluidsluwe zijde heeft. 
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Bijlage II  
Invoergegevens rekenmodel  
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Bijlage III  
Tekeningen voorontwerp  
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Bijlage IV  
Rekenresultaten 2026  
  







 

 
 

 R073288aa.00001.dvd | versie 01_001 | 21 januari 2016 

Bijlage V  
Resultaten na toepassing van maatregelen  
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Bijlage VI  

Hogere waardenbeleid gemeente  
 



1. Het college stemt in met de Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder. De regels treden een
dag na publicatie van dit besluit in de Stadskrant in werking.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.

3. De commissie Beheer ontvangt het besluit van het college ter informatie

Portefeuille M. Divendal
Auteur Dhr. P.M. Onel
Telefoon 5113516
E-mail: pmonel@haarlem.nl

STZ/MIL Reg.nr. 2009/163223
Te kopiëren: A. B

Beleidsregels Hogere Waarden Wet Geluidhinder

B & W-vergadering van 8 september
2009

Per 1-1-2007 is het college van Burgemeester en Wethouders op grond van de Wet geluidhinder
bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden voor geluid ten gevolge van weg- en railverkeer en een
gezoneerd industrieterrein. Gelet op deze decentralisatie van bevoegdheden wordt het noodzakelijk
geacht hierover een aantal beleidsregels te formuleren.

Het college legt de bijgaande beleidsregels ter informatie aan de commissie voor gezien het meer op
uitvoering gerichte karakter ervan.



Beleidsregels Hogere Waarden Wet Geluidhinder

Per 1-1-2007 is het college van Burgemeester en Wethouders op grond van de Wet
geluidhinder bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden voor geluid ten
gevolge van weg- en railverkeer en een gezoneerd industrieterrein. Gezien de vele
vragen in de afgelopen 2 jaar over dit onderwerp, maar ook gelet op de gewenste
verbetering van de akoestische kwaliteit van de nieuwbouw wordt het noodzakelijk
geacht hierover een aantal beleidsregels te formuleren.
Het onderwerp geluid krijgt hiermee vanaf het begin van planvorming -liefst al
binnen het sPvE- een plaats. Met name het goed onderbouwen van een hogere
waarde krijgt daardoor de nodige aandacht. Dit is geheel in lijn met het eerder door
ons vastgestelde beleid betreffende milieu in de leefomgeving (MILO).
Voor wat betreft de beleidsregels is aansluiting gezocht bij de regels, die door
soortgelijke gemeenten zoals Nijmegen zijn opgesteld.
In de regels is, gelet op het belang dat wij hechten aan volksgezondheidsaspecten in
relatie tot bouwplannen in geluidsbelaste gebieden, een adviesrol voor de GGD
vastgelegd. De regels hebben in conceptvorm van 17 april tot 29 mei 2009 ter
inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

1. Het college stemt in met de Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder.
De regels treden een dag na publicatie in de Stadskrant in werking.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.

3. De commissie Beheer ontvangt het besluit van het college ter informatie

De nu opgestelde beleidsregels geven het kader aan waarbinnen nieuwbouw op de
meer geluidsbelaste locaties mogelijk wordt, maar waarbij tevens de toekomstige
bewoners worden beschermd tegen een te hoge geluidbelasting.

Met het oog op een soepele uitvoering is in samenspraak met de milieudienst
IJmond een Handreiking opgesteld. De feitelijke uitvoering loopt voor het overige
zoveel mogelijk parallel aan de reguliere werkzaamheden rondom
bestemmingsplannen en projectbesluiten. Het ligt in de bedoeling de beleidsregels
na circa 2 jaar te evalueren.

A: Beleidsregels Hogere Waarden Wet Geluidhinder
B: Handreiking

Het college van burgemeester en wethouders

BESLUIT
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De Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh) geven
een regeling voor de toegestane geluidsbelasting door wegen,
spoorwegen of industrieterreinen, op de gevels van woningen en
andere geluidgevoelige objecten (zoals scholen en ziekenhuizen). De
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt de voorkeurswaarde
genoemd. Als in bijzondere omstandigheden niet aan deze
voorkeurswaarde kan worden voldaan is het mogelijk om hiervan af
te wijken door het vaststellen van een hogere waarde. Deze hogere
waarde mag echter nooit hoger mag zijn dan het in de Wgh
respectievelijk het Bgh vastgelegde maximum (de maximaal
toelaatbare waarde). De Wet geluidhinder beoogt zo min mogelijk
geluidsgevoelige bestemmingen met een vastgestelde hogere
waarde. Verder worden de mogelijkheden om een hogere waarde
vast te stellen begrensd door de criteria die de Wgh en het Bgh
daarvoor stellen. Indien aan deze criteria wordt voldaan toetst het
bevoegde gezag op basis van vastgestelde beleidsregels of de
gewenste hogere waarde aanvaardbaar is.
De beleidsregels geven het kader waarbinnen
nieuwbouw op de meer geluidsbelaste locaties mogelijk wordt maar
waarbij tevens de toekomstige bewoners worden beschermd tegen
een te grote geluidsbelasting tengevolge van weg- en
spoorwegverkeer of een industrieterrein. De voorkeursvolgorde is
hierbij bron- en overdrachtsmaatregelen met daarbij geluidsisolerende
maatregelen aan de woning, bouw met een geluidsluwe zijde, eisen
aan het gebouw (zoals zoveel mogelijk verblijfsruimten aan de
geluidsluwe zijde).
Daarnaast zijn er beleidsregels opgenomen voor de situaties waarin
sprake is van cumulatie van geluidsbelasting van meer dan één van
de drie bronnen (wegen en/of spoorwegen en/of industrieterrein).
Daarbij wordt de uitkomst van de wettelijk voorgeschreven
bepalingsmethode gebruikt als input om te berekenen welke
isolerende maatregelen nodig zijn om de wettelijke binnenwaarde
(Bouwbesluit 2003) te behalen.
Bij het vaststellen van hogere waarden Wgh gaat het meestal om een
ambtshalve procedure maar het kan ook gaan om een procedure die
start met een verzoek van een daartoe in het Bgh aangewezen
externe instantie zoals Rijkswaterstaat, de spoorwegbeheerder of
Burgemeester en wethouders van een naastgelegen gemeente. Bij
een ambtshalve procedure is er geen verzoek van een externe
instantie maar is de eerste aanleiding bijvoorbeeld een bouwinitiatief,
een bestemmingsplanprocedure of een wegreconstructie.



Hoofdstuk I Algemeen

Artikel 1
Deze beleidsregels betreft de lokale uitwerking van de bevoegdheid
van Burgemeester en Wethouders tot het vaststellen van Hogere
Waarden voor geluid ten gevolge van wegverkeer, railverkeer en een
industrieterrein zoals deze is opgenomen in Art 110a, lid 1 en lid 2
van de Wet geluidhinder 1-1-2007.

Begrippen

Artikel 2
In aanvulling op artikel 1 van de Wet geluidhinder (1-1-2007) en
artikel 1.1 van het Besluit geluidhinder wordt in deze beleidsregels
verstaan onder:

Een maatregel aan de bron die een geluidsreductie
oplevert.

Het optreden van geluid van meerdere bronnen waarbij de
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden.

Een gezoneerde weg, spoorweg of industrieterrein.
De zijde van een gebouw waar voldaan wordt aan

de voorkeursgrenswaarden.
Afkorting voor Hogere Waarde.

De procedure die kan leiden tot een HW besluit.
De door Burgemeester en Wethouders vastgestelde

Hogere Waarde.
Eisen aan de indeling van een woning en de situering

van de tot de woning behorende buitenruimte(n) voor zover bestemd
is/zijn als verblijfsruimte(n).

De positie (in plaats en hoogte) waarvoor de
geluidbelasting wordt bepaald of beoordeeld.

De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
vanwege een gezoneerde weg, spoorweg of industrieterrein zoals
vastgelegd in de Wet geluidhinder.

Veiligheidsregio Kennemerland



Hoofdstuk II Ambtshalve procedure

Nieuwbouw en aanleg weg

Artikel 3
Een ambtshalve HW procedure wordt gestart indien op basis van
akoestisch onderzoek is aangetoond dat de geluidsbelasting niet
verlaagd kan worden tot de voorkeurswaarde door:
1. Het treffen van bronmaatregelen.
2. Het treffen van overdrachtsmaatregelen.
3. Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger.

Artikel 4
Een ambtshalve HW procedure voor woningen kan alleen worden
gestart indien ten minste aan één van de volgende criteria wordt
voldaan:
1. De woningen worden gesitueerd als vervanging van
bestaande bebouwing.
2. De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige
functie als akoestische afscherming voor bestaande of
nieuwe te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.
3. De woningen vullen een open plaats op tussen bestaande
bebouwing.
4. Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden woning.

Artikel 5
Een ambtshalve HW procedure voor een woning kan alleen worden
gestart indien deze woning ten minste één geluidsluwe zijde heeft.

Artikel 6
Een ambtshalve HW procedure wordt alleen gestart indien een
verklaring is toegevoegd dat de voorgenomen maatregelen om de
geluidsbelasting te verlagen worden toegepast.

Aanleg weg

Artikel 7
Bij aanleg van een weg moet voldaan worden aan ten minste één van
de volgende criteria:
1. De weg moet een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie
vervullen.
2. De weg moet een zodanig verkeersverzamelfunctie vervullen
zodat de geluidsbelasting bij geluidgevoelige bestemmingen
langs een andere (bestaande) weg zal dalen.



Hoofdstuk III Procedure op verzoek

Artikel 8
In geval van een extern verzoek tot het vaststellen van een Hogere
Waarde dient op basis van akoestisch onderzoek te worden
aangetoond dat de geluidsbelasting niet (verder) verlaagd kan
worden tot de voorkeurswaarde door:
1. Het treffen van bronmaatregelen.
2. Het treffen van overdrachtsmaatregelen.
3. Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger.

Artikel 9
Onverminderd het gestelde in Artikel 8 dient aan het verzoek een
verklaring te worden toegevoegd dat de voorgenomen maatregelen
om de geluidsbelasting te verlagen worden toegepast.

Artikel 10
Een Hogere Waarde wordt alleen vastgesteld indien ten minste aan
één van de volgende criteria wordt voldaan:
1. De geluidgevoelige bestemming wordt gesitueerd als
vervanging van bestaande bebouwing.
2. De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige
functie als akoestische afscherming voor bestaande of nieuwe
te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.
3. De geluidgevoelige bestemming vult een open plaats op tussen
bestaande bebouwing.
4. Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden geluidgevoelige
bestemming.

Artikel 11
Een Hogere Waarde voor een woning wordt alleen vastgesteld indien
deze woning minimaal één geluidsluwe zijde heeft.



Hoofdstuk IV Beoordeling

Nieuwbouw

Artikel 12
Bij een geluidsbelasting groter dan 48 dB vanwege wegverkeer, 55
dB vanwege railverkeer of 50 dB(A)-etmaalwaarde vanwege
industrielawaai, moet een woning ten minste één geluidsluwe zijde
hebben. De buitenruimte(n) die als buitengebruiksruimte(n) word(en)t gebruikt
moet(en) aan de geluidsluwe zijde zijn gesitueerd.

Artikel 13
Bij een geluidsbelasting groter dan 53 dB vanwege wegverkeer, 58
dB vanwege railverkeer of 55 dB(A)-etmaalwaarde vanwege
industrielawaai, gelden de volgende woningindelingseisen:
1. Verblijfsruimten moeten zoveel mogelijk aan de geluidsluwe
zijde liggen.
2. Ten minste één slaapkamer moet aan de geluidsluwe zijde
liggen.

Artikel 14
De Veligheidsregio Kennemerland (GGD) wordt gedurende 2 weken
in de gelegenheid gesteld haar advies omtrent een te verlenen hogere
waarde kenbaar te maken.

Cumulatie

Artikel 15
Bij cumulatie wordt het gecumuleerde geluidsniveau berekend
volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006, bijlage 1,
hoofdstuk2: ‘rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting’.

Artikel 16
Bij cumulatie wordt de vereiste gevelisolatie (= karakteristieke
geluidwering volgens Bouwbesluit) berekend met gecumuleerde
geluidniveaus. Van deze vereiste gevelisolatie kan zonodig
gemotiveerd worden afgeweken.



Hoofdstuk V Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 17
Indien uitvoering van deze beleidsregels stuit op bezwaren van milieuhygienische,
stedenbouwkundige of volkshuisvestelijke aard kunnen Burgemeester
en Wethouders hier gemotiveerd van afwijken.

Artikel 18
Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op die (ontwerp)hogere waarden
besluiten, die op het moment van het inwerking treden, reeds zijn genomen.

Artikel 19
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Hogere Waarden
beleid.

Artikel 20
Deze beleidsregels treden de dag na publicatie in de Stadskrant in
werking.



Artikelsgewijze toelichting.

Artikel 1
In artikel 110a Wet geluidhinder is de verdeling van de bevoegdheid
voor het vaststellen van een hogere waarde vastgelegd. In het eerste
en tweede lid wordt aangegeven wanneer Burgemeester en
wethouders bevoegd zijn. In het zevende lid is aangegeven wanneer
Gedeputeerde Staten bevoegd zijn, te weten ingeval een HW nodig is
in verband met de aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg of de
aanleg of reconstructie van een weg in beheer bij het Rijk of een
provincie of de vaststelling of wijziging van een zone langs een
industrieterrein dat als industrieterrein van regionaal belang is
aangewezen per provinciale verordening.
De bevoegdheid tot het vaststellen van een Hogere Waarde betreft
zowel een ambtshalve procedure als een procedure op verzoek. In de
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 van het Besluit geluidhinder wordt limitatief
genoemd door wie een verzoek kan worden ingediend. In de andere
gevallen moet de ambtshalve procedure worden gevolgd.

Artikel 3 en 8
De mate van inspanning wordt bepaald door de mate van overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde. Hierbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

Overschrijding 0-5 dB: de inspanningsverplichting wordt verwoord in het
akoestisch onderzoek. Op verzoek van de afdeling milieu geeft de aanvrager een
mondelinge toelichting.

Overschrijding 6-10 dB: de inspanningsverplichting wordt verwoord in het
akoestisch onderzoek. De beschrijving van de inspanningsverplichting moet vergezeld
gaan van een motivatie en een onderzoek naar kosten en dekkingsmogelijkheden. Op
verzoek van de afdeling milieu geeft de aanvrager een mondelinge toelichting. De
afdeling milieu wordt al in het planproces actief op de hoogte gehouden van de
planvorming en de gemaakte keuzen. De afdeling milieu geeft input in het planproces en
kan op verzoek meedenken in de projectgroep.



Overschrijding 11-15 dB: de inspanningsverplichting wordt verwoord in het
akoestisch onderzoek. De beschrijving van de inspanningsverplichting moet vergezeld
gaan van een motivatie en een onderzoek naar onder andere kosten en
dekkingsmogelijkheden en een grondexploitatieoverzicht. Minimaal dient te worden
aangetoond dat geluid al in een zo vroeg mogelijk stadium onderdeel van de planvorming
is geweest. De afdeling milieu wordt al in het planproces actief op de hoogte gehouden
van de planvorming en de gemaakte keuzen. De afdeling milieu geeft input in het
planproces en kan op verzoek meedenken in een eventuele projectgroep.

Overschrijding 16-20 dB: de inspanningsverplichting inclusief een uitgebreide
motivatie wordt verwoord in het akoestisch onderzoek. De beschrijving van de
inspanningsverplichting en de motivatie vermeldt alle relevante aspecten zoals onder
andere de financiele aspecten en de ruimtelijke aspecten zoals de afstand van het gebouw
tot de bron. Daarnaast wordt het grondexploitatieoverzicht besproken in relatie tot de
financiering van de mogelijke maatregelen. Minimaal dient te worden aangetoond dat
geluid al in een zo vroeg mogelijk stadium onderdeel van de planvorming is geweest De
afdeling milieu wordt al in het planproces actief op de hoogte gehouden van de
planvorming en de gemaakte keuzen. De afdeling milieu geeft input in het planproces, en
denkt mee in de eventuele projectgroep. Hiermee wordt medeverantwoordelijkheid
genomen voor de keuzen tijdens de definitie en ontwerpfase.

Artikel 12
Onder een buitenruimte die als buitengebruiksruimte wordt gebruikt
wordt ondermeer verstaan een balkon en een tuin.

Artikel 16
• Artikel 16 (een uitwerking van Artikel 110a lid 4 Wgh 1/1/2007)
beoogt dat bij planvorming zodanig rekening wordt gehouden
met cumulatie dat binnenwaarden worden bereikt die horen bij
het Bouwbesluit. Bewust wordt de mogelijkheid open gehouden
hiervan gemotiveerd af te wijken.
• Omdat cumulatie leidt tot meer geluidhinder is het gewenst
cumulatie zo veel mogelijk te voorkomen door het treffen van
maatregelen. Daarom is het bij cumulatie nog belangrijker dat bij
het treffen van maatregelen de volgorde bron, overdracht en
ontvanger in acht wordt genomen.
• Het cumulatieartikel geldt niet voor plannen waarvoor al een
gemeentelijke planexploitatie is vastgesteld dan wel een
exploitatieovereenkomst is getekend, bij vaststelling van deze
beleidsregels















1
Lden in dB europeese dosismaat geluid, equivalent dag-avond-nacht niveau, met aanpassingsfactoren 5 en 10 dB, respectievelijk

avond- en nachtperiode.







Woningbouw binnen geluidszones van een bestaande weg en bij aanleg nieuwe weg langs bestaande
woningen

Tabel Grenswaarden Wegverkeerslawaai Lden in dB
Situatie Voorkeurswaarde Maximale ontheffing

Woning 48 dB Stedelijk: 63 dB
Buitenstedelijk: 53 dB

Agrarische woning 48 dB Stedelijk: n.v.t.
Buitenstedelijk 58 dB

Vervangende nieuwbouw 48 dB Stedelijk: 68 dB
Buitenstedelijk: 58 dB

Bestaande woning 48 dB Stedelijk: 63 dB
Buitenstedelijk 58 dB

Gelijktijdig nieuwe weg / woning 48 dB Stedelijk: 58 dB
Buitenstedelijk: 53 dB

In geval van reconstructies van weg(en) gelden de navolgende grenswaarden:

Tabel Grenswaarden reconstructies wegverkeer Lden in dB

Heersende geluidsbelasting, 48 dB 48 dB -
Eerder vastgestelde HW
En geluidsbelasting > 48 dB

Laagste van:
Heersende waarde
Eerder vastgestelde HW

Stedelijk: 63 dB
Buitenstedelijk: 58 dB

Niet eerder vastgestelde HW en de
Heersende geluidsbelasting 48-<53 dB

Heersende waarde voor
de reconstructie

Stedelijk: 63 dB
Buitenstedelijk: 58 dB

Eerder vastgestelde HW in het kader
van de sanering(art. 90 Wgh.)

Vastgestelde HW Stedelijk: 68 dB
Buitenstedelijk: 68 dB

Niet eerder vastgestelde HW
Heersende geluidsbelasting >53 dB
(= saneringssituatie)

53 dB Stedelijk: 68 dB
Buitenstedelijk: 68 dB



Andere geluidsgevoelige gebouwen/terreinen

Onderwijsgebouwen/ziekenhuizen of
verpleeghuizen

48 dB Stedelijk: 63 dB
Buitenstedelijk: 58 dB

Andere gezondheidszorggebouwen
(art. 1.2 Wgh.)

48 dB 53 dB bij nieuwe bestemming
58 dB bij aanleg/wijziging weg

Woonwagenstandplaatsen 48 dB 53 dB
Andere geluidsgevoelige terreinen
Dan woonwagenstandplaatsen

53 dB 58 dB

Grenswaarden reconstructies wegverkeer

Heersende geluidsbelasting, -<48 dB 48 dB Verhoging maximaal 5 dB
Niet eerder vastgestelde HW ,
Heersend > 48 dB

Heersende waarde

Onderwijsgebouwen/ziekenhuizen of
verpleeghuizen

68 dB

Andere gezondheidszorggebouwen
(art. 1.2 Wgh.)

58 dB

Eerder vastgestelde HW of
Heersend -< 53 dB

Laagste van deze twee

Onderwijsgebouwen/ziekenhuizen of
verpleeghuizen

Stedelijk: 63 dB
Buitenstedelijk: 58 dB

Andere gezondheidszorggebouwen
(art. 1.2 Wgh.)

53 dB

Eerder vastgestelde HW of
Heersend > 53 dB

Laagste van deze twee

Onderwijsgebouwen/ziekenhuizen of
verpleeghuizen

68 dB

Andere gezondheidszorggebouwen
(art. 1.2 Wgh.)

58 dB

Een eerder vastgestelde HW
Hoger dan toelaatbare ontheffingen

Laagste van heersend of
Eerder vastgestelde HW

Eerder vastgestelde HW

Heersende geluidsbelasting -< 53 dB 53 dB Verhoging maximaal 5 dB tot:
Woonwagenstandplaatsen 53 dB
Andere geluidsgevoelige terreinen 68 dB



Woningbouw en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen zones langs spoorlijnen en bij de
aanleg van nieuwe lijnen langs bestaande woningen.

Tabel: Grenswaarden spoorweglawaai

Nieuwe woningen / bestaande lijn 55 dB 68 dB

Wijzigen spoorlijn langs bestaande
woningen

55 dB 73 – 2??

Andere geluidsgevoelige gebouwen 55 dB 68 dB
Geluidsgevoelige terreinen 53 dB 68 dB

Woningbouw en andere geluidsgevoelige bestemmingen
Merk op dat voor industrielawaai nog met de etmaalwaarde in dB(A) wordt gewerkt.

Tabel: Grenswaarden industrielawaai

Woning geprojecteerd
heersend < 50 dB(A)

50 dB(A) 55 dB(A)

Woning geprojecteerd
Heersend >50 dB(A)

55 dB(A) 55 dB(A)

Woning in aanbouw of
aanwezig, heersend < 50 dB(A)

50 dB(A) 60 dB(A)

Woning in aanbouw of
aanwezig, heersend > 50 dB(A)

55 dB(A) 60 dB(A)

Woning te projecteren 50 dB(A) 55 dB(A)
Woning te projecteren
(vervangende nieuwbouw)

55 dB(A) 65 dB(A)

Andere geluidsgevoelige
gebouwen en terreinen

50 dB(A) 55 dB(A) geluidsgevoelige
terreinen en andere
gezondheidsgebouwen;
60 dB(A) onderwijsgebouwen,
ziekenhuizen/verpleeghuizen

Geprojecteerd of te projecteren 50 dB(A) 55 dB(A)
In aanbouw of aanwezig 50 dB(A) 60 dB(A)
Andere geluidsgevoelige
gebouwen en terreinen

50 dB(A) 55 dB(A) geluidsgevoelige
terreinen en andere
gezondheidsgebouwen;
60 dB(A) onderwijsgebouwen,
ziekenhuizen/verpleeghuizen



Elk aangeboden stuk dient aan het slot een equivalentieverklaring te bevatten. De
equivalentieverklaring bevat:
o De naam;
o De voornamen;
o De woonplaats en
o het adres van de ondertekenaar (van belang bij de ondertekening door een
gemeentefunctionaris)
Als de verklaring wordt getekend door een notaris, griffier, gerechtsdeurwaarder of
advocaat/procureur kan in plaats van de woonplaats en het adres, de benaming van het ambt
of de hoedanigheid en de standplaats of vestigingplaats worden vermeld.
Deze equivalentieverklaring wordt getekend met de digitale handtekening. en ziet er conform
artikel 11b, lid 1 KW als volgt uit:

De vereisten voor het formaat van het stuk luiden als volgt:
o Het stuk dient in pdf formaat te worden aangeleverd (pdf versie 1.2 of hoger, acrobat
3.0 of hoger)
o Het pfd bestand dient van het type 'tekst pdf' te zijn
o Het pdf bestand dient een A4 formaat te zijn
o Het lettertype dient minimaal 10 punten groot te zijn
o Iedere pagina dient een lege boven en benedenmarge van minimaal 2 centimeter te
hebben.
o Het gebruik van kleur in de tekst van het stuk is niet toegestaan
o Het gebruik van kleur in een bijlage van een stuk is wel toegestaan onder de
voorwaarde dat deze bijlage is voorzien van een duidelijke vermelding van het feit dat
andere kleuren dan zwart en wit zijn gebruikt.
U treft hier een voorbeeld aan van een stuk dat voldoet aan de genoemde eisen.





U levert de volgende stukken aan:
o Het originele stuk (bij een notarieel stuk, het afschrift hiervan en bij een gerechtelijke
uitspraak een expeditie van het vonnis). Dit stuk ontvangt u na de inschrijving bij het
Kadaster retour met een relaas van inschrijving, een deel en nummer en wordt
ondertekend door de bewaarder van het Kadaster.
o Een kopie van het stuk aan het slot voorzien van een verklaring van eensluidendheid
De verklaring van eensluidendheid bevat:
o De naam;
o De voornamen;
o De woonplaats en
o het adres van de ondertekenaar (van belang bij de ondertekening door een
gemeentefunctionaris)

Als de verklaring wordt getekend door een notaris, griffier, gerechtsdeurwaarder of
advocaat/procureur kan in plaats van de woonplaats en het adres, de benaming van het ambt
of de hoedanigheid en de standplaats of vestigingplaats worden vermeld.
Degene die het originele stuk heeft getekend, tekent ook de verklaring van eensluidendheid.
De verklaring van eensluidendheid dient er als volgt uit te zien:

De vereisten voor het formaat van het stuk luiden als volgt:
o Het stuk dient op blanco A4 papier van standaardkwaliteit te worden aangeleverd.
o Elk blad dient te worden voorzien van een opvolgend paginanummer te beginnend met
1.
o Er hoeft geen paraaf meer te worden gezet op elke pagina
o Aan de voet van elk blad dient de tekst te staan 'register hypotheken 3' of 'register
hypotheken 4' eventueel met de vermelding LU (luchtvaartuigen) of SC (Schepen).
o Iedere pagina dient een linker marge te hebben van 5 centimeter.
o Iedere pagina dient een lege boven en benedenmarge van 2 centimeter te hebben.
o Het lettertype dient minimaal 10 punten groot te zijn.
o Het stuk dient dubbelzijdig te zijn afgedrukt
o Het gebruik van kleur in de tekst van het stuk is niet toegestaan
o Het gebruik van kleur in een bijlage van een stuk is wel toegestaan onder de
voorwaarde dat deze bijlage is voorzien van een duidelijke vermelding van het feit dat
andere kleuren dan zwart en wit zijn gebruikt.
U treft hier een voorbeeld aan van een stuk dat voldoet aan de genoemde eisen.




