
WET GELUIDHINDER: AANVRAAGFORMULIER HOGERE WAARDE
WEGVERKEERSLAWAAI

Provincie Noord-Brabant
ingekomen stempel Aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

programma Milieu en Gezondheid
afdeling ASB
Postbus 90151
5200 MC VHertogenbosch

Datum : 8.april 2019
Aanvrager : Terry van Helvert, projectmanager N324
Kenmerk ........... ..................... .
Contactpersoon i.Annemarie Bovée, omgevingsmanager N324 

Onderwerp:
verzoek om hogere waarde wegverkeerslawaai als bedoeld in:

0 artikel 83 (aanleg nieuwe weg)
x artikel 100a (reconstructie bestaande weg): woningen
0 artikel 100b (reconstructie bestaande weg): andere geluidgevoelige

gebouwen en terreinen
van de Wet geluidhinder 
(aankruisen hetgeen van toepassing is)

Aanvrager

Gegevens aanvrager
Naam
Adres
Plaats
Postcode
Telefoon
Telefax
Emailadres
Extern bureau (evt.)
Contactpersoon ext.bureau

.Provincie Noord-Brabant, cluster P en V, Terry van Helvert. 

.Postbus 90151

. ’s-Hertogenbosch 

.5200MC

.06-82783617

tvhelvert@brabant.nl

mailto:tvhelvert@brabant.nl


Eerdere/andere verleende hogere waarde(n)
(eerdere vastgestelde waarden als bijlage opnemen)

1. Zijn er reeds eerder hogere waarden wegverkeerslawaai vastgesteld voor de betrokken woningen, 
andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen vastgesteld?

x neen
o ja, ingevolge artikel....... .........

besluit d.d................. ....... ..........
besluit genomen door
o GS
o minister van VROM 
o gemeente
kenmerk..........................

2. Zijn er reeds eerder hogere waarden spoorweglawaai vastgesteld voor de betrokken woningen, 
andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen vastgesteld?

x neen
o ja, ingevolge artikel................

besluit d.d............ ...... ..... ..........
besluit genomen door
o GS
o minister van VROM 
o gemeente 
kenmerk..........

3. Zijn er reeds eerder hogere waarden industrielawaai vastgesteld voor de betrokken woningen, 
andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen vastgesteld?

x neen
o ja, ingevolge artikel.................

besluit d.d.......... ........ .............
besluit genomen door
o GS
o minister van VROM 
o gemeente 
kenmerk............ ..........

Situering woningen, andere geluidgevoelige .gebouwen of 
terreinen (hierna objecten) waarvoor vaststelling van hogere 

geluidsgrenswaarden wordt verzoent

1. Zijn de objecten reeds aanwezig of geprojecteerd?
Ja, de objecten zijn reeds aanwezig

2. Zijn de objecten waarvoor een hogere waarde wordt aangevraagd gelegen binnen de zone van
o een luchthaven 
o een spoorweg
x andere wegen dan de weg waarvoor een hogere waarde wordt 
aangevraagd (ook 3 0 km/u wegen)



3. Zijn de woningen of gebouwen waarvoor hogere waarde wordt gevraagd gelegen binnen of buiten de 
bebouwde kom?

x binnen de bebouwde kom 
0 buiten de bebouwde kom

Vooroverleg

Het verzoek ís voorbesproken met
O Provincie Noord-Brabant, programma Milieu en Gezondheid, d.d, 

(verslag bijvoegen)
X niet voorbesproken

Verzochte hogere woorde(n)

1. Waarvoor worden hogere waarden aangevraagd? Alsgevolg van de “Herinrichting N324”gemeente Grave.

Waarneempunt
adres

Waarneem-
hoogte

verzochte 
hogere waarde

maximaal

geluidsbron

Tolschestraat 3 a 7,5m 54 dB N324

Tolschestraat 5 4,5 m 50 dB N324

Tolschestraat'7 7.5 m 50 dB N324

Tolschestraat 1 7,5 64 dB N324

Tolschestraat 2 10,5m 56 dB N324



Motivering verzoek

A Welke redenen ingevolge artikel 5.4, lid 1, sub b Bg, zijn er die aan het verzoek ten grondslag 
liggen?

BI. Welke varianten (ingevolge artikel 77, lid 1 sub b Wgh)om de geluidbelasting tot de
voorkeursgrenswaarde te verminderen, in de vorm van bronmaatregelen, maatregelen in de 
overdracht of een combinatie hiervan,, alsmede een schatting van de hieraan verbonden kosten 
zijn onderzocht? (motivering/beschrijving als bijlage bijvoegen)

Als bronmaatregel wordt het stille wegdektype SMA-NL8 G+ toegepast.
Ter hoogte van de woningen oostelijk van de Tolschestraat wordt een geluidscherm (lengte 
58meter, hoogte 3 meter) toegepast.
Ter hoogte van de woningen westelijk van de Tolschestraat wordt een geluidscherm (lengte 
7 Smeter, hoogte 3 meter) toegepast.

B2. Welke varianten (ingevolge artikel 77, lid 2 Wgh) om de geluidbelasting tot de aangevraagde
hogere waarde te verminderen, in de vorm van bronmaatregelen, maatregelen in de overdracht 
of een combinatie hiervan,, alsmede een schatting van de hieraan verbonden kosten zijn 
onderzocht? (motivering/beschrijving als bijlage bijvoegen)

Cl Is er sprake van een toename van meer dan 5 dB? 
o ja ^ door naar C3
x nee

C3 - wat is de hoogte van de toename? ........dB

- aantal woningen waarop de geluidbelasting
van de gevel met meer dan 5 dB toeneemt .......

- aantal woningen waarop de geluidbelasting
van de gevel met meer dan 5 dB afnéemt ........

ligging van de woningen waarop de 
geluidbelasting afneemt tekening bijvoegen



Maatregelen in en aan de woningen

A. MAATREGELEN AAN BESTAANDE OF IN AANBOUW ZIJNDE WONINGEN BIJ 
AANLEG OF RECONSTRUCTIE VAN EEN WEG
(artikel 111, lid 2 of 3 en 112 Wet geluidhinder)

o Welke maatregelen als bedoeld in artikel 111, lid 2 en 3 of artikel 112 van de Wet 
geluidhinder worden getroffen? (verklaring als bijlage2 bij te
voegen)

Momenteel is er nog geen inzicht in de binnenwaarde van de geluidgevoelige .ruimtes in de 
betreffende woningen. Daartoe zal er na het onherroepelijk worden van de hogere waarden 
.een onderzoek worden uitgevoerd naar de binnenwaarde van geluidsgevoelige ruimtes in de 
betreffende woningen. Dit onderzoek is voor rekening en risico van de Provincie Noord- 
Brabant. Indien uit dit onderzoek volgt, dat er aan de betreffende woningen akoestische 
voorzieningen moeten worden uitgevoerd, gebeurt dit voor rekening en risico van de 
Provincie Noord-Brabant.

B. AANVULLENDE EISEN T.A.V. DE ONTHEFFINGSWONINGEN

O Op welke wijze wordt voor bestaande woningen een geluidluwe gevel danwel geluidluwe plek 
veiliggesteld? (beschrijving of schetstekening als bijlage bij te
voegen)

De geluidbelasting op alle gevels van de betreffende woningen zijn berekend. Voor alle 
woningen geldt dat er aan de achterzijde (ten opzichte van de níeuwe weg) de geluidbelasting 
niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor alle woningen ís daarom een 
geluidluwe gevel aanwezig.



Datum:
íľ- H - Zi. "3

Ondertekening

Bijlagen beherende bij het verzoek om een ontheffing

1. Akoestisch rapport (art. 7 7 of 80 Wet geluidhinder),

2. Verklaring als bedoeld in artikel 5.4, lid 1, sub d Bg betreffende de binnenwaarde in de 
woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen.

Formulier met bijlage toezenden aan:

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant, directie NenM, bureau ASB, Postbus 90151, 5200
MC ‘s-Hertogenbosch:



BIJLAGE 2

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verklaren, met het nemen van het besluit tot vaststellen van 
hogere waarden wegverkeerslawaai ingevolge de Wet geluidhinder, dat:

Zij financieel garant staan voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen in verband met 
isolatie van de betreffende woningen;
Zij financieel garant staan voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen voor het 
realiseren van een geluidluwe gevel of geluidluwe plek, aan of bij betreffende woningen.




