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1. HET VERZOEK 

 

Op  13 juni 2017 hebben wij een verzoek ontvangen om vaststelling van 

hogere geluidgrenswaarden, krachtens artikel 100a van de Wet geluidhinder 

(Wgh), op de woning Palmstraat 1 te Schaijk gemeente Landerd. Aanleiding 

van het verzoek is de herinrichting van de N324 tussen de aansluiting A50 (bij 

knooppunt Paalgraven) aan de westzijde en de provinciegrens met Gelderland 

(Maasbrug in Grave) aan de oostzijde. Deze verkeerstechnische reconstructie 

leidt tevens tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. In de Wet 

geluidhinder wordt onder reconstructie van een weg verstaan: een of meer 
wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch 
onderzoek als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder a, en artikel 77, derde lid, 
blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstig 
maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de 
geluidsbelasting die op grond van artikel 100 dan wel het bepaalde krachtens 
artikel 100b, aanhef en onder a, als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 
geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd”.  
 

 

2.  PROCEDURE 

 

Op de voorbereiding van dit besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden is, 

op grond van artikel 110c Wet geluidhinder, het bepaalde in artikel 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  

 

 
I. Bekendmaking ontwerpbeschikking 

 Ter inzage legging 

De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken, namelijk van  
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17 juni 2017 tot en met 28 augustus 2017, ter inzage gelegen bij zowel 
de gemeente als de provincie.  

 
 Zienswijzen 

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking op het verzoek zijn geen  

zienswijzen ingekomen. 

 

 

3.  TOETSINGSKADER 

 

In de Wet geluidhinder zijn normen opgenomen voor de toelaatbare 

geluidbelasting. De wet gaat daarbij uit van een voorkeursgrenswaarde en een 

ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Een geluidbelasting onder de 

voorkeursgrenswaarde is in het algemeen zonder meer toelaatbaar. De effecten 

van geluid worden dan aanvaardbaar geacht. Een geluidbelasting hoger dan 

de hoogst toelaatbare geluidbelasting is niet acceptabel.  

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de ten hoogst 

toelaatbare geluidbelasting is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces. Dit 

afwegingsproces heeft vorm gekregen in de zogenoemde procedure hogere 

grenswaarde voor geluid. 

 

In de situatie waarvoor ontheffing wordt gevraagd van 61 dB, is sprake van een 

bestaande woning in buitenstedelijk gebied langs een bestaande te 

reconstrueren weg. Op grond van artikel 100, lid 1 van de Wet geluidhinder 

geldt voor bestaande woningen vanwege een te reconstrueren weg een 

voorkeurgrenswaarde van  

48 dB. In lid 2 van het artikel is gesteld dat indien voor een betrokken woning 

eerder een hogere waarde dan 48 dB is vastgesteld, als voorkeurgrenswaarde 

de laagste van de volgende twee waarden geldt: de heersende waarde of de 

eerder vastgestelde waarde. Indien nooit eerder een hogere grenswaarde is 

vastgesteld en de heersende geluidbelasting is hoger dan 48 dB, dan geldt op 

basis van lid 3 de heersende geluidbelasting als de voorkeursgrenswaarde. Is 

de heersende waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde dan geld 48 dB als 

voorkeursgrenswaarde. 

 

Binnen de, op basis van artikel 74 van de Wet geluidhinder geldende zone 

langs het te reconstrueren weggedeelte, is de woning Palmstraat 1 gelegen. 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij op grond van artikel 100a een 

hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vaststellen. Deze verhoging mag 

maximaal 5 dB bedragen ten opzichte van de geldende voorkeursgrenswaarde. 

In een tweetal specifieke gevallen, genoemd in artikel 100a, lid 1, onder a, ten 

eerste en tweede, is een verhoging van meer dan 5 dB mogelijk. Op basis van 

artikel 100a, lid 1, onder b, en lid 2 gelden, afhankelijk van de situatie, voor 

woningen maximaal vast te stellen grenswaarden variërend van 58 tot 68 dB. 
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Adres 

 

Waarneem-

hoogte 

[m] 

Heersende 

waarde 

[dB] 

Voorkeurs-

grenswaarde 

[dB] 

Palmstraat 1  wnpt 5 4,5 51 51 

Palmstraat 1  wnpt 3 4,5 61 61 

 

In de Wet geluidhinder (artikel 110a, lid 5) is als voorwaarde opgenomen dat 

Gedeputeerde Staten hogere waarden kunnen vast stellen als het om 

stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige, vervoerskundige of 

financiële redenen niet of niet voldoende mogelijk is om bij de woningen de 

voorkeursgrenswaarde te halen.  

 

In het Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder van Gedeputeerde Staten van  

Noord-Brabant d.d. 10 februari 1998 is bepaald dat er bij woningen waarvoor 

een hogere grenswaarde wordt afgegeven, tenminste een geluidluwe gevel of 

plek aanwezig moet blijven danwel moet worden gerealiseerd. Hiervan is 

sprake als er tenminste één gevel of plek bij de woning aanwezig is met een 

maximale geluidbelasting van ten hoogst 48 dB. Een geluidluwe plek komt pas 

in beeld als er géén geluidluwe gevel is of gerealiseerd kan worden.  

 

 

4. OVERWEGINGEN 

 

4.1 Algemeen 

Voor de woning Palmstraat 1 is sprake van een situatie als bedoeld in artikel 

100a, lid 2, van de Wet geluidhinder en geldt een maximale grenswaarde van 

68 dB ten gevolge van de N324. De verzochte hogere waarde overschrijdt de 

geldende maximale grenswaarde niet. 

 

In artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder is vermeld dat hogere 

grenswaarden alleen kunnen worden vastgesteld indien toepassing van 

maatregelen, gericht op het terugdringen van de geluidbelasting onvoldoende 

doeltreffend zal zijn of overwegende bezwaren ontmoet van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke, vervoerskundige of 

financiële aard. Hierbij worden allereerst bronmaatregelen beoordeeld, 

vervolgens wordt gekeken naar overdrachtsmaatregelen en tot slot naar 

maatregelen bij de ontvanger.  

 

Voor de financiële afweging van bron- en overdrachtsmaatregelen bij de 

reconstructie van een weg, zijn in de Wet geluidhinder geen toetsbedragen 

voorgeschreven. Dit is wel het geval in de Regeling doelmatigheid 

geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Met ingang van 1 januari 2010 is de 

"Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder" van kracht. Deze 

regeling is bedoeld voor de beoordeling van de financiële doelmatigheid van 

geluidbeperkende maatregelen bij wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. 
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Onder geluidbeperkende maatregelen wordt in de regeling verstaan: 

bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en (bij sanering in uitzonderlijke 

omstandigheden) onttrekking van een woning aan de bestemming.  

 

De Regeling introduceert een nieuw doelmatigheidscriterium en maakt het 

mogelijk dit criterium toe te passen. Toepassing is verplicht bij: 

 aanleg of aanpassing van een hoofdweg of hoofdspoorweg in de zin 

van artikel 2 van de Tracéwet als bedoeld in hoofdstuk VI, afdeling 2A 

of hoofdstuk VII, afdeling 2 van de Wet geluidhinder;  

 sanering op grond van hoofdstuk VI, afdeling 3 van de Wet 

geluidhinder en afdeling 3.1 en afdeling 4.3 van het Besluit 

geluidhinder.  

Deze twee gevallen zijn bij de reconstructie van de N324 niet van toepassing. 

Het doelmatigheidscriterium kan vrijwillig toegepast worden.  

Om toch te komen tot een toetsing hebben wij aansluiting gezocht bij de  

Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. In die regeling 

wordt getoetst door middel van een systeem van reductie- en 

maatregelenpunten. Er wordt gekeken naar een binnen het puntensysteem zo 

optimaal mogelijke maatregel om te bereiken dat de woningen waar mogelijk 

geen hogere gevelbelasting dan de voorkeursgrenswaarde ontvangen. 

 

4.2 Bronmaatregelen 

Deze maatregelen hebben tot doel om het geluid van de bron te verminderen, 

waarbij gedacht kan worden aan verkeersmaatregelen of toepassen van een 

geluidreducerend wegdek. De geluidreducerende effecten van verschillende 

typen wegdek zijn in het wettelijk vastgesteld Reken- en Meetvoorschrift 

geluidhinder 2012opgenomen.  

 
De N324 wordt uitgevoerd met een wegdektype SMA-NL5. Het 

geluidsreducerend wegdek wordt in verband met slijtage en veiligheid niet 

toegepast op rotondes. Het toepassen van een wegdek met een hogere 

geluidreductie, zoals dunne deklagen type B, hebben geen significant effect 

voor de ontheffingswoning. 

De N324 is onderdeel van de hoofdwegenstructuur en vormt een belangrijke 

vervoersverbinding in de as west/oost en vice versa. Een beperking van de 

verkeersintensiteit als bronmaatregel is, gelet op de functie van de weg daarom 

niet gewenst.  

 

Gezien het voorgaande zijn verdergaande doeltreffende bronmaatregelen, 

gericht op het verminderen van de vanwege de N324, te verwachten 

geluidbelasting op de gevels van de betrokken woningen tot de geldende 

voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend, danwel stuiten op 

overwegende bezwaren van vervoerskundige aard. 

 

4.3 Maatregelen in de overdracht 
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Overdrachtsmaatregelen kunnen een geluidsscherm of een wal zijn.  

Met deze maatregelen zijn uiteraard kosten gemoeid.  

 

Om bij de  woning Palmstraat 1, te voldoen aan de voorkeursgrenswaardezijn 

ook afschermingen onderzocht. Conform het puntensysteem uit het 

doelmatigheidscriterium zoals omschreven onder 4.1 is onderzoek gedaan naar 

afschermende maatregelen. Aangezien met het aantal reductiepunten (4400) 

een afscherming met een hoogte van 3m en een lengte van 33m kan worden 

gerealiseerd, resulteert dit niet  in een afscherming die ten minste een reductie 

van 5 dB oplevert daarom wordt deze overdrachtsmaatregel als niet-doelmatig 

bestempeld. 

 

Mitsdien stuiten verdergaande overdrachtsmaatregelen, gericht op het 

verminderen van de vanwege de N324 te verwachten geluidbelasting op de 

gevels van de betrokken woningen tot de geldende voorkeursgrenswaarde op 

overwegende bezwaren van financiële aard. 

 

4.4 Maatregelen bij de ontvanger 

Dergelijke maatregelen betreffen onder andere het isoleren van de gevel, zodat 

in de woning het geluidsniveau voldoet aan de normen van de Wet geluidhinder 

en het Besluit geluidhinder. Voor de woning waarvoor een hogere grenswaarde 

wordt verleend, zijn mogelijk geluidwerende maatregelen nodig aan de 

gevels/dak om te kunnen voldoen aan de binnenwaarden. 

Ingevolge artikel 111b, lid 2, van de Wet geluidhinder dient er voor zorg te 

worden gedragen dat de geluidbelasting vanwege de betrokken wegen in de 

woningen bij gesloten ramen niet meer bedraagt dan 43 dB.  

 

4.5 Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant d.d. 10 februari 1998 

In ons Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder d.d. 10 februari 1998 is 

opgenomen dat wij in geval van aanleg of reconstructie van een weg, steeds 

vragen om een geluidluwe gevel of een geluidluwe plek veilig te stellen. Hiervan 

is sprake indien de (gecumuleerde) geluidbelasting ter plaatse maximaal 48 dB 

bedraagt. Wij streven bij de betrokken woningen dus naar een situatie waarbij 

de woningen ten minste een gevel hebben waarop het geluidniveau lager dan 

of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (geluidluwe 

gevel). De gevolgen van  de gevraagde hogere waarden zijn getoetst aan 

voornoemd beleid.. Bij de woning zal een maatregel worden gerealiseerd om 

een luwe plek te realiseren. 

 

 

5. CUMULATIE 

 

De Wet geluidhinder (artikel 110 lid f) verplicht ons rekening te houden met 

cumulatieve effecten. Daar waar sprake is van meerdere lawaaibronnen wordt 

uitgegaan van het reken- en meetvoorschrift. 
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Wanneer sprake is van meerdere lawaaibronnen geldt in principe dat de 

gecumuleerde waarde de maximale ontheffingswaarde niet mag overschrijden. 

Indien daaraan wordt voldaan dan zijn wij van mening dat er sprake is van een 

aanvaardbaar woonklimaat.  

De beoordeling van het verzoek leidt tot de conclusie dat daar waar sprake is 

van wegverkeerslawaai de gecumuleerde waarde de maximale ontheffings-

waarde niet zal overschrijden. 

 

 

6. CONCLUSIE 

 

Het voorgaande geeft ons aanleiding om de verzochte hogere grenswaarden 

vast te stellen. Maatregelen aan de bron en in de overdracht om de 

geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde terug te dringen zijn onvoldoende 

doeltreffend dan wel ontmoeten overwegend bezwaren van vervoerskundige en 

financiële aard. Mitsdien zijn wij van mening dat voldaan wordt aan het 

gestelde in artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder. 

 

Conform ons ontheffingenbeleid Wet geluidhinder zal, bij de woningen 

waarvoor een hogere grenswaarde wordt afgegeven, worden voldaan aan het 

criterium van de aanwezigheid van een geluidluwe gevel of plek.  

 

Hierbij merken wij op, dat met het vaststellen van deze hogere waarden, geen 

uitspraak wordt gedaan over het bestemmingsplan. 
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GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT: 

 

gelet op de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder, de Algemene wet 

bestuursrecht en de notitie "Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder"; 

 

    BESLUITEN: 

 

1. als hogere grenswaarden voor de  woning Palmstraat 1 te Schaijk gemeente 

Landerd, vast te stellen de waarde van maximaal 61 dB  ten gevolge van de 

N324; 

 

2. afschrift dezes te zenden aan: 

- Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, Postbus 90151 

5200MC 's-Hertogenbosch; 

- het college van burgemeester en wethouders van Landerd ; 

- de bewoner van het pand waarvoor een hogere waarde wordt 

verleend. 

 

 

 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

N. Wester, 

programmamanager milieu en gezondheid 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 


