
GemeenteWATE  RLAN D 

BESLUIT INZAKE HET VASTSTELLEN VAN HOGERE WAARDE 
WEGVERKEERSLAWAAI IN DE ZIN VAN DE WET GELUIDHINDER 
MET BETREKKING TOT WONINGBOUWPROJECT 'T SCHOUW TE 
WATERGANG. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland 

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; 

• binnen de gemeente Waterland wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie 't Schouw in Watergang. Op deze woningbouwlocatie wordt - middels 
een besternmingsplanwijziging - de bouw van 54 woningen planologisch mogelijk gemaakt; 

• de ontwikkeling van het woningbouwplan heeft geresulteerd in een optimale 
stedenbouwkundige opzet waarvoor de genoemde bestemmingsplanwijziging in procedure is 
gebracht; 

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

• de nabij 't Schouw gelegen provinciale weg N235 is gelegen buiten stedelijk gebied met 1 of 2 
rijstroken waardoor hier de breedte van de geluidzone is bepaald op 250 meter. Binnen deze 
geluidzone dient, ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe geluidgevoelige objecten 
(waaronder woningen), akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd om aan te tonen dat de 
ontwikkeling voldoet aan de in de Wet geluidhinder bepaalde voorkeursgrenswaarde van 48 
dB; 

• in augustus 2009 een quickscan is uitgevoerd waardoor inzicht verkregen is in de toekomstige 
geluidsituatie van het gebied. Dit onderzoek betreft een onderzoek op hoofdlijnen, omdat de 
invulling van het plangebied destijds nog niet bekend was. Uit deze quickscan is opgemaakt 
dat de 48 dB-contour zich op ongeveer 85 meter gemeten vanaf de wegas bevindt. De 48 dB-
contour bevindt zich vrijwel direct achter de bestaande woningen aan de Kanaaldijk; 

• in december 2012 het akoestisch onderzoek uit 2009 is geactualiseerd. In deze rapportage 
zijn hogere geluidswaarden berekend dan in 2009. De oorzaken hiervan zijn gewijzigde 
uitgangspunten en nieuwe inzichten. Het betreft: gewijzigde rekenmethode, gewijzigde 
verkeersgegevens, gewijzigde wegdekverharding, gewijzigde maximale waarneemhoogte (10,5 
meter op basis van het bestemmingsplan). In het geactualiseerde onderzoek is een cworstcase' 
benadering aangehouden. Dat wil zeggen dat de hoogst berekende geluidsbelasting per 
bouwvlak als maatgevend is beschouwd. 

• uit het akoestisch onderzoek van december 2012 het blijkt dat voor alle van de in totaal 54 
woningen de voorkeurgeluidbelasting van 48 dB wordt overschreden; 

• artikel 110a lid 1 van de Wet geluidhinder het mogelijk maakt om voor nieuw te realiseren 
woningen binnen de bebouwde kom een ontheffingswaarde te verlenen van maximaal 63 dB. 
Het vaststellen van hogere grenswaarden voor geluid kan ingevolge het bepaalde slechts 
plaatsvinden indien geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel 
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dat er 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 
betreft, of het terugbrengen van de rijsnelheid kan betreffen. De Kanaaldijk is de provinciale 
weg tussen Amsterdam en Purmerend. Het omleiden van verkeer c.q. het treffen van 
eenrichtingsmaatregelen is in deze situatie geen optie. De wegeigenaar heeft het voornemen 
om in 2013 groot onderhoud te verrichten op de N235 waarbij in ieder geval op het gedeelte 
ten noorden van het kruispunt met De Dollard wordt voorzien van geluidsreducerend asfalt. 
Het toepassen van dit geluidsreducerend asfalt op het aanwezige kruispunt is niet reëel omdat 
deze asfaltverharding onvoldoende slijtvast is. Het eventueel terugbrengen van de rijsnelheid 
kan ook een geluidsreducerend effect hebben. De provincie is echter in het kader van het 
programma "Bereikbaarheid Waterland" een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden en 
gevolgen van het aanpassen van de maximum snelheden op de N235 bij Watergang. In de 
huidige situatie geldt ter plaatse een maximale snelheid van 50 km/h. Naar alle 
waarschijnlijkheid wordt deze snelheid ook gehandhaafd. In het kader van dit besluit hogere 
waarden wordt dan ook met deze snelheid gerekend; 

• dat onder maatregelen in de overdracht gedacht kan worden aan afschermende maatregelen of het 
vergroten van de afstand van de te bouwen woningen met de weg. Voor een goede 
ruimtelijke ontwikkeling heeft het stedenbouwkundig bureau HzA in opdracht van de 
gemeente Waterland een stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) opgesteld. Dit 
SPvE is op 4 november 2010 vastgesteld door de gemeenteraad van Waterland. Voor de 
stedenbouwkundige invulling van het plangebied 't Schouw is aansluiting gezocht bij de 
bestaande lintbebouwing met de sloot van Watergang. Op deze wijze sluit de bebouwing het 
meeste aan bij de bestaande bebouwing en wordt recht gedaan aan de landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten. Afschermende maatregelen zijn stedenbouwkundig niet aan de 
orde; 

• dat door het treffen van geluidsisolerende maatregelen aan de (geluidsbelaste) gevels van de 
te bouwen woningen er voor gezorgd dient te worden dat de maximale binnenwaarde van de 
te bouwen woningen conform het Bouwbesluit niet meer bedraagt dan 33 dB (maatregelen bij 
de ontvanger); 

• dat het ontwerp besluit hogere waarde met ingang van 21 september 2012 gedurende 6 
weken ter visie heeft gelegen. Binnen deze termijn zijn 11 brieven ingediend waarvan 7 
inhoudelijk gelijkluidend. Tevens zijn door 3 belanghebbenden 2 brieven ingediend. 

Brieven 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 
Zienswijze 1: 
De wettelijk voorgeschreven grenswaarde van 48 dB is essentieel voor het woongenot van de nieuwe bewoners. 
Allereerst dient gekeken te worden of er maatregelen genomen kunnen worden om de geluidbelasting te beperken 
kie rapport Goudappel Coffen,g uit 2009). Er blijkt negens uit dat er voldoende ondeqoek is gepleegd naar 
geluidsreducerende maatregelen. 

De genoemde 48 dB betreft de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Deze 
wet geeft echter ook een ontheffingsmogelijkheid tot max. 63 dB (woningen binnen de 
bebouwde kom). Het besluit tot het verlenen van de hogere waarden mag de 63 dB niet te boven 
gaan. In de motivering van dit besluit is aangegeven waarom er niet voldaan kan worden aan de 
voorkeursgrenswaarde. Hiertoe is ook een nader onderzoek verricht door Goudappel Coffeng 
(14 december 2012) naar de geluidsreducerende maatregelen. In hoofdstuk 5 van dit onderzoek 
zijn maatregelen aan de bron en in het overdrachtsgebied onderzocht. In het onderzoek is 
gemotiveerd aangegeven dat deze maatregelen niet mogelijk of onvoldoende doelmatig zijn en 
dat moet worden beoordeeld of binnen het bouwplan, dus op de ontvangstlocatie, maatregelen 



moeten worden getroffen teneinde de inpandige geluidsbelasting te laten voldoen aan de wettelijk 
gestelde eisen. Met het aanvullende akoestische rapport van 14 december 2012 is tegemoet 
gekomen aan de zienswijze. 

Zienswijze 2: 
Er moet een nader onderzoek oorden verricht zodra de definitieve invulling van het bedoelde bestemmingsplan 
duidelijk is. 

In deze zienswijze wordt gerefereerd aan de aanbeveling nader onderzoek uit te 
voeren wanneer het bouwplan voldoende duidelijk is. Met het uitvoeren van nader akoestisch 
onderzoek op 14 december 2012 is tegemoet gekomen aan deze zienswijze. 

Zienswijze 3: 
In de brochure 'geluid luistert nauw" wordt vermeld dat de geluidbelasting van nieuwe woningen maximaal 
vastgesteld mag worden op 53 dB. De verhoging tot maximaal 63 dB is hiermee in strijd. 

In deze zienswijze wordt de brochure "geluid luistert nauw" van Rijkswaterstaat 
aangehaald en de maximaal vast te stellen hogere waarden die daarin vermeld staan. De 
genoemde informatiebrochure gaat met name in op rijkswegen. Deze liggen hoofdzakelijk buiten 
de bebouwde kom. De Wet geluidhinder geeft voor een bestaande weg met nieuw te bouwen 
woningen buiten de bebouwde kom een maximale ontheffing van 53 dB. De voorgestelde 
woningbouw is gelegen binnen de bebouwde kom. In deze wet staan randvoorwaarden en 
maximale niveaus opgenomen. Er is geen gemeentelijk beleid vastgesteld dat het mogelijk maakt 
de in de wet opgenomen maximale waarden te overstijgen. Het staat Rijkswaterstaat uiteraard vrij 
lagere grenswaarden te hanteren dan uit de wet of ons besluit hogere waarden voortvloeien. 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding het ontwerpbesluit aan te passen. 

Zienswijze 4: 
Nu het uitgevoerde akoestisch onderzoek van Goudappel Coffeng (28 augustus 2009) uitgevoerd is met een thans 
vervallen methode dient de geluidhinder nader of opnieuw worden onderzocht. 

In deze zienswijze wordt aangegeven dat er een verouderde rekenmethodiek is 
gehanteerd bij de vaststelling van de geluidsniveaus binnen het plangebied. Deze zienswijze heeft 
er mede toe geleid Goudappel Coffeng opnieuw in te schakelen teneinde een representatieve 
akoestische rapportage te verkrijgen die de grondslag kan bieden voor ons besluit. Met het 
rapport van 14 december 2012 is tegemoet gekomen aan deze zienswijze. Voor het opstellen van 
de akoestische rapportage van 14 december 2012 is gerekend met RMG2012, de thans geldende 
rekenmethode. 

Zienswijze 5; 
Het betrokken gebied grenst direct aan een Natura 2000 gebied. In de directe omgeving bevinden zich hoge 
hoeveelheden grutto's en kieviten. Geluid van meer dan 43 dB kan nadelige effecten hebben op de broedvogelstand. 

In deze zienswijze wordt aangegeven dat de vogelstand te lijden heeft onder verhoogde 
geluidsniveaus en wordt gevraagd geluidbeperkende maatregelen te treffen. Zoals in hoofdstuk 5 
van het op 14 december 2012 uitgevoerde onderzoek blijkt dat maatregelen aan de bron of in het 
overdrachtsgebied niet mogelijk of onvoldoende doelmatig zijn. Overigens is het zo dat het 
besluit hogere waarden niet in negatieve zin een uitwerking heeft op de vogelstand of anderszins 
op de natuurlijke leefomgeving, althans niet verdergaand dat nu het geval is. Het besluit hogere 
waarden maakt immers dat woningbouw kan worden gerealiseerd binnen de zone van de reeds 
aanwezige weg op basis van de reeds bestaande geluidsemissies. Binnen de zone van de weg is 
door middel van dit besluit geborgd dat, binnen de bandbreedte die de Wet geluidhinder biedt 
voor een daartoe te verlenen ontheffing, hogere geluidsniveaus kunnen worden geprojecteerd op 
de te realiseren woningen. Uitdrukkelijk dient het besluit hogere waarden niet om meer 
geluidsruimte te verwezenlijken ten behoeve van de aanwezige weg. 



Brieven 8, 9 en 10 
ZienswiM 6 
De geluidbelasting voor de aanwonenden van de N235 is in de loop van de jaren steeds hoger geworden. De 
oplossing moet gevonden worden in het nemen van maatregelen om de te hoge geluidbelasting in te dammen. Het 
wordt als moreel onjuist geien om woningen te bouwen op locaties waar de geluidswaarden te hoog t'n. 

De genoemde 48 dB betreft de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De 
genoemde wet geeft echter ook een ontheffingsmogelijkheid tot max. 63 dB (woningen binnen 
de bebouwde kom). Het besluit tot het verlenen van de hogere waarde mag de 63 dB niet te 
boven gaan. In de motivering van dit besluit is aangegeven waarom er niet voldaan kan worden 
aan de voorkeursgrenswaarde. Hiertoe is ook een nader onderzoek verricht door Goudappel 
Coffeng (14 december 2012) naar de geluidsreducerende maatregelen. In hoofdstuk 5 van dit 
onderzoek is aangegeven dat maatregelen aan de bron en in het overdrachtsgebied niet inpasbaar 
zijn. 

Zienswike 7 
De huidige bewoners hebben last van een te hoge geluidbelasting (65 dB) en stellen dat de geluidhinder dient af te 
nemen en niet de waarden verhoogd. 

Het besluit hogere waarden zoals dat nu voorligt betreft de nieuw te bouwen woningen in 't 
Schouw. Eventuele maatregelen voor de bestaande woningen vallen buiten dit besluit en zullen 
met de wegeigenaar en -beheerder opgenomen moeten worden. De zienswijze geeft geen 
aanleiding tot het nemen van een ander besluit. 

Brief 11 
Zienswijze 8 
Door de geluidbelasting te verhogen wordt inbreuk gemaakt op het naastgelegen natuurgebied het Varkensland 

Het besluit hogere waarden heeft niet in negatieve zin een uitwerking op de natuurlijke 
leefomgeving, althans niet verdergaand dat nu het geval is. Het besluit hogere waarden maakt 
immers slechts dat woningbouw kan worden gerealiseerd binnen de zone van de reeds aanwezige 
weg op basis van de reeds bestaande geluidsemissies. Deze zienswijze geeft geen aanleiding het 
ontwerpbesluit aan te passen. 

Zienswijze 9 
De geluidstoename zorgt voor aantasting van het woongenot van de bewoners van de Kanaaldijk 93 a t/m k. Er 
dienen maatregelen genomen te worden om het geluidniveau in te dammen. 

Het besluit hogere waarden impliceert niet dat er een geluidstoename optreedt. Het besluit geldt 
voor de nieuw te bouwen woningen en draagt er zorg voor dat het geluidniveau op de gevels van 
de nieuw te bouwen woningen is onderzocht en onder de wettelijk bepaalde waarde van 63 dB 
blijft. De hinder die de huidige bewoners ondervinden van de N235 valt buiten de werking van 
dit besluit en geeft geen aanleiding het ontwerpbesluit aan te passen. 

Zienswijze 10 
Het wordt als onaanvaardbaar en moreel onjuist gqien dat er toestemming wordt verleend woningen te bouwen op 
locaties waar de geluidswaarden te hoog killen;‘,,ijn en geen maatregelen te nemen om de geluidhinder in te dammen. 

Kortheidshalve wordt voor onze reactie hierbij verwezen naar ons antwoord op zienswijze onder 
6. 



BESLUIT 

1. De ingediende zienswijzen 1 t/m 11 ontvankelijk verklaren; 
2. Het ontwerpbesluit hogere waarden voor woningbouwproject 't Schouw naar aanleiding 

van de ingediende zienswijzen niet wijzigen; 
3. Hogere waarden voor ten hoogste de toelaatbare geluidbelasting van maximaal 63 dB als 

gevolg van verkeerslawaai vaststellen. Voor de maatgevende geluidbelasting op de 
verschillende woningen wordt verwezen naar bijlage 3 van het akoestisch onderzoek 
woningbouwontwikkeling 't Schouw te Watergang van Goudappel Coffeng d.d. 14 
december 2012, kenmerk WIL023/Kmc/0193; 

4. Het besluit aanbieden aan het kadaster ter inschrijving van de hogere waarden. 

Monnickendam, 15 januari 2013 

Het college van bur•emeester en wethouders, 

D. Broere 
algemeen directeur/gemeentesecretaris 

L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 
burgemeester 
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