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Onderwerp 

Wet geluidhinder, plan "N279, Veghel-Asten": aanvulling van het besluit van 27 

september 2018 

Ons kenmerk 

C2226856/4768352 

  

Aanleiding 
Op 27 september 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 

grond van de Wet geluidhinder ten behoeve van de herinrichting van de N279 

tussen Veghel en Asten voor acht woningen een hogere waarde vastgesteld.  

Tegen het hogere waardenbesluit en het inpassingsplan, die in samenhang 

moeten worden bezien, is door een aantal appellanten beroep ingesteld. 

Tegen deze beroepen is door GS verweer gevoerd. 

 

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (hierna: StAB) die door de Afdeling 

bestuursrechtspraak is ingeschakeld, heeft over het hogere waardenbesluit en 

het inpassingsplan een deskundigenverslag uitgebracht. GS hebben op dit 

verslag gereageerd. In deze reactie hebben GS aangegeven met een 

aanvullend besluit te komen omdat zij ambtshalve al hebben geconstateerd dat 

ten onrechte geen hogere waarde is verleend voor een woning. Daarnaast is 

bij de voorbereiding van dit besluit tevens invulling gegeven aan een aantal 

(eigen bevindingen naar aanleiding van) opmerkingen in het 

deskundigenverslag. 

 

Ten behoeve van dit aanvullende besluit hebben GS als aanvulling op het 

akoestisch basisrapport opdracht gegeven tot de uitvoering van drie 

onderzoeken, te weten: 

 Notitie ‘De Wolfsputten 26 februari 2020’ 
 Notitie ‘Geluid N279; woningen Weg naar Bakel 1, 2, 3 en 4 en 

Berkendonk 2, Helmond (actualisatie 2020) 24 februari 2020’ 
 Notitie ‘Geluid N272 en N615; woningen nabij aansluiting Gemert 19-juli 

2019’ 
 

Deze onderzoeken bevestigen de opmerkingen in het deskundigenverslag en 

onze eigen bevindingen voor wat betreft de vraag of er aanvullend een hogere 

waarde dient te worden vastgesteld en zo ja, hoe hoog die waarde dient te 

zijn. Met onderhavig besluit wordt daar uitvoering aan gegeven. 
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Overwegingen 
 

Toetsingskader 

In aansluiting op de beschrijving van het toetsingskader zoals opgenomen in 

ons besluit van 27 september 2018 is nu tevens sprake van bestaande 

woningen in buitenstedelijk gebied langs een bestaande te reconstrueren weg. 

Artikel 100a, lid 1, onder b, en lid 2 Wgh biedt de mogelijkheid voor deze 

woningen een ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vast te stellen tot een 

waarde van maximaal 58 dB.  

 

Bronmaatregelen 

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

waarbij gedacht kan worden aan verkeersmaatregelen of het toepassen van 

een geluidreducerend wegdek. De geluidreducerende effecten van 

verschillende typen wegdek zijn in het wettelijk vastgesteld Reken- en 

Meetvoorschrift geluidhinder 2012 opgenomen. 

 

Ter plaatse van alle genoemde woningen wordt een deklaag type SMA-NL8 

G+ of gelijkwaardig aangebracht. Asfalt dat stiller is, behoeft in de 

onderhavige situatie meer onderhoud en is meer onderhevig aan slijtage. Een 

andere maatregel is het beperken van de verkeersintensiteit, maar dat is, 

gezien de functie van de N279, geen reële optie. De betreffende provinciale 

wegen vervullen een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie.  

Verdergaande bronmaatregelen om de geluidbelasting terug te brengen tot 48 

dB als gevolg van deze provinciale wegen stuiten daarom op bezwaren van 

verkeerskundige en technische aard. 

 

Maatregelen in de overdracht 

Bij maatregelen in de overdracht moet worden gedacht aan onder meer een 

geluidscherm of een geluidwal. Om te bepalen of het al of niet opportuun is 

een dergelijke maatregel te treffen, wordt een doelmatigheidstoets uitgevoerd. 

De methodiek is vastgelegd in de Regeling doelmatigheid Wet geluidhinder. 

Deze regeling is bedoeld voor de beoordeling van de financiële doelmatigheid 

van bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen bij rijks(spoor-)wegen. Deze 

regeling is daarmee formeel niet van toepassing bij de aanleg of aanpassing 

van een provinciale weg. Om toch te komen tot een toetsing hebben wij wel 

aansluiting gezocht bij de systematiek in de Regeling doelmatigheid 

geluidmaatregelen Wet geluidhinder. 

 

Het gaat hierbij om een puntenmethodiek waarbij de kosten en baten 

inzichtelijk worden gemaakt door ze om te rekenen naar punten zodat kosten 

en baten gemakkelijk te vergelijken zijn. Op basis van de geluidbelasting(en) 

worden reductiepunten bepaald. De kosten van een scherm worden in 

maatregelpunten uitgedrukt. Indien het aantal reductiepunten hoger is dan het 
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aantal maatregelpunten voor de noodzakelijke afscherming wordt deze als 

kosteneffectief bestempeld. Om te kunnen spreken van een doelmatig scherm 

moet het niet alleen kosteneffectief zijn maar ook doeltreffend, d.w.z. een 

reductie opleveren van meer dan 5 dB. 

 

1. De Wolfsputten 5 te Helmond 

Voor deze woning is in ons besluit van 27 september 2018 voor een hoogte 

van 4,5 m een hogere waarde van 53 dB vastgesteld. De StAB geeft aan 

dat er zich op de derde bouwlaag van deze woning een zolder bevindt, 

die als verblijfsruimte moet worden aangemerkt. Dit is reden waarom de 

geluidbelasting op een beoordelingshoogte van 7,5 meter dient te worden 

berekend. 

 

Deze woning vormt samen met de woningen De Wolfsputten 4 en 4a een 

cluster. Uit de notitie ‘De Wolfsputten 26 februari 2020’ blijkt dat het 

noodzakelijk is de schermhoogte aan te passen van 2,5m naar 2,75m om 

aan de vastgestelde hogere waarden op de woningen De Wolfsputten 4, 

4a en 5 voor een hoogte van 4,5 m te kunnen voldoen.  

 

De geluidbelasting op een hoogte van 7,5 m bedraagt volgens de notitie 

‘De Wolfsputten 26 februari 2020’ met een schermhoogte van 2,75 m 57 

dB en is daarmee lager dan de voor deze situatie ten hoogst toelaatbare 

geluidbelasting. Nu de keuze van een andere deklaag niet aan de orde is 

en er al geen sprake is van een doelmatig scherm, ligt een verdere 

verhoging van het scherm niet voor de hand en is een financiële afweging 

niet aan de orde. Daarbij komt dat zelfs met een scherm van 4,5m zoals 

door het Provinciaal InpassingsPlan mogelijk wordt gemaakt, de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt gehaald. Voor de woning De 

Wolfsputten 5 dient daarom op een hoogte van 7,5 m een hogere waarde 

te worden vastgesteld van 57 dB. 

 

2. Weg naar Bakel 4 te Helmond 

De StAB constateert dat er voor de woning Weg naar Bakel 4 ten onrechte 

geen hogere grenswaarde is vastgesteld, hetgeen volgens de StAB alsnog 

dient te gebeuren. GS hadden dit ambtshalve ook geconstateerd zodat GS 

zich met het StAB advies kunnen verenigen. Ten onrechte was in het 

akoestisch rapport dat ten grondslag ligt aan het Provinciaal Inpassingsplan 

de geluidbelasting van de N279 en de geluidbelasting van N607 bij elkaar 

opgeteld. De geluidbelasting die van deze beide wegen uitgaat, dient 

namelijk afzonderlijk in ogenschouw genomen dient te worden. 

 

Uit de notitie ‘Geluid N279; woningen Weg naar Bakel 1, 2, 3 en 4 en 

Berkendonk 2, Helmond (actualisatie 2020) 24 februari 2020’ is gebleken 

dat ondanks de toepassing van SMA NL8G+ of gelijkwaardig (stil asfalt) de 
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geluidbelasting als gevolg van de herinrichting van de N 279 50 dB 

bedraagt. Dat is hoger dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde.  

 

Daarom moet er een afweging worden gemaakt of een scherm al of niet 

doelmatig is. De uitkomst van deze afweging laat zien dat de 

geluidbelasting op deze woning 1.300 reductiepunten oplevert terwijl een 

scherm dat minstens een reductie van 5 dB oplevert, 11.620 

maatregelpunten kost. Aangezien het aantal reductiepunten lager is dan het 

aantal maatregelpunten wordt deze afscherming gekwalificeerd als niet-

doelmatig (d.w.z. niet-kosteneffectief). Nog los daarvan is de 

geluidbelasting afkomstig van de N607 maatgevend (±10 dB hoger). Een 

scherm heeft geen effect. Voor de woning Weg naar Bakel 4 moet daarom 

een hogere waarde worden vastgesteld van 50 dB.  

 

3. Peeleindseweg 6 en andere woningen 

Het StAB-advies zegt niets over de woning Peeleindseweg 6 te Beek en 

Donk. Wel staan er in het advies een aantal bevindingen over kruisende 

wegen. Dat is voor ons reden geweest om alle situaties waarin er sprake is 

van wegen die elkaar kruisen nogmaals te bezien. Uit de notitie ‘Geluid 
N272 en N615; woningen nabij aansluiting Gemert 19-juli 2019’ is 
gebleken dat de geluidbelasting op de woning Peeleindseweg 6 te Beek en 

Donk 52 dB bedraagt. Er is sprake van een reconstructie in de zin van de 

Wet geluidhinder aangezien de toename niet geheel kan worden 

weggenomen door het toepassen van SMA NL8G+. De maximale 

ontheffingswaarde wordt echter niet overschreden.  

 

Ten aanzien van deze woning moet een afweging worden gemaakt of het 

realiseren van een scherm al of niet doelmatig is. De geluidbelastingen 

binnen het cluster woningen waar de woning Peeleindseweg 6 onderdeel 

van uitmaakt, hebben 3100 reductiepunten tot gevolg. Een ten minste 

doeltreffende scherm (reductie >5 dB) kost 36.500 maatregelpunten. 

Aangezien het aantal reductiepunten lager is dan het aantal 

maatregelpunten voor de noodzakelijke afscherming, wordt deze 

afscherming als niet-doelmatig bestempeld (d.w.z. niet-kosteneffectief). Voor 

de woning Peeleindseweg 6 moet daarom een hogere waarde worden 

vastgesteld van 52 dB.  

 

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 woningen waarvoor een 

hogere grenswaarde wordt verleend, zijn mogelijk geluidwerende maatregelen 

nodig aan de gevels/dak om te kunnen voldoen aan de binnenwaarden. 
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Ingevolge artikel 111, 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 33 dB.  

 

Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder 
Voor de woningen langs de nieuwe N279 en N272/N615 waarvoor hogere 

waarden worden vastgesteld, is getoetst aan voornoemd beleid. Bij alle 

woningen wordt voldaan aan de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. 

 

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

cumulatieve effecten. Hierbij moet sprake zijn van een goed woon- en 

leefklimaat. Wij zijn van mening dat hieraan wordt voldaan als de 

gecumuleerde waarde lager is dan de maximale ontheffingswaarde.  

Bij geen enkele woning wordt als gevolg van cumulatieve effecten de maximale 

ontheffingswaarde overschreden. 

 

Dit geldt echter niet voor de woning Weg naar Bakel 4. In de huidige situatie is 

de geluidbelasting van de N607 reeds hoger dan de maximale 

ontheffingswaarde. Dit is echter geen gevolg van de aanleg van de N279 

zodat de geluidbelasting niet verder toeneemt ten opzichte van de bestaande 

geluidbelasting. 

 

Voorbereidingsprocedure  
Dit aanvullende besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht. Een ontwerp van dit besluit heeft samen met de 

onderliggende rapporten gedurende zes weken, van 17 augustus 2020 tot en 

met 28 september 2020, ter inzage gelegen bij de gemeenten Helmond en 

Laarbeek en in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-
Hertogenbosch. 

 

Zienswijzen 

Op het ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht door:   

a. De bewoners van De Wolfsputten 5 te Helmond;  

b. De bewoners van De Wolfsputten 5a te Helmond; 

c. De bewoners van Peeleindseweg 6 te Beek en Donk vertegenwoordigd 

door Van Dun & Van Gerwen 

 

Reactie op de ingekomen zienswijzen 

a. Appellant De Wolfsputten 5 
De zienswijze heeft onder meer betrekking op de verkeersintensiteit die de 

basis is geweest voor de berekening van de geluidbelasting die de N279 

uitgaat, de verkeersgegevens, de hoogte van het te plaatsen geluidscherm ten 

opzichte van de weg, de toe te passen rekenregels, de modellering, het feit dat 

de wettelijk vastgelegde maximale waarde van het geluid binnen de woningen 
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niet wordt gehaald en het doelmatigheidscriterium dat volgens appellant niet 

juist is toegepast  

 

In de namens GS ingediende verweerschriften en de reactie op het 

deskundigenverslag van de StAB staan ten aanzien van al deze onderwerpen 

de standpunten en visies van GS. Daarom wordt er in het kader van dit 

wijzigingsbesluit niet meer op deze zienswijzen ingegaan.  

 

In afwijking van hetgeen in het verweerschrift is verwoord betreffende het 

hoogteverschil tussen het maaiveld van de woning van appellant en het 

maaiveld van het scherm zullen wij in het bestek opnemen dat de hoogte van 

de aan te leggen weg moet worden aangepast, zodat die net zo hoog is als 

de hoogte van de woning. Van een hoogteverschil zal dan geen sprake meer 

zijn.  

 

b. Appellant De Wolfsputten 5a 
Voor de woning De Wolfsputten 5a wordt geen hogere waarde vastgesteld. 

De reden hiervoor is dat er voor deze woning door de gemeente al een besluit 

is genomen, waarbij voor de woning een hogere waarde is vastgesteld. In het 

deskundigenverslag van de StAB wordt daar ook op gewezen. Het dient dan 

ook geen enkel doel om ook in het onderhavig besluit een hogere waarde voor 

deze woning vast te stellen. Als toelichting hierbij het volgende; de woning De 

Wolfsputten 5 is na ons hogerewaardenbesluit van 27 september 2018 

gesplitst in een woning De Wolfsputten 5 en De Wolfsputten 5a. Daartoe heeft 

de gemeente het ter plaatse geldende bestemmingsplan gewijzigd en in 

samenhang daarmee een besluit genomen waarbij voor De Wolfsputten 5a 

een hogere waarde werd vastgesteld rekening houdend met de aanleg van de 

nieuwe weg N279. Wij zullen dan ook niet verder ingaan op deze zienswijze. 

 

c. Appellant Peeleindseweg 6 
Door Van Dun & Van Gerwen zijn namens de bewoners van Peeleindsweg 6 te 

Beek en Donk proforma zienswijzen ingediend met de vraag een termijn te 

stellen om deze aan te vullen. Naar het oordeel van appellant is het bestreden 

ontwerpbesluit in strijd met de Algemene wet bestuursrecht, Wet ruimtelijke 

ordening en Wet geluidhinder, Besluit geluidhinder en de notitie 

‘Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder’ tot stand gekomen en kan het derhalve 

niet of althans niet ongewijzigd vastgesteld worden. Binnen de door de 

provincie daarvoor gestelde termijn van 2 weken is echter geen aanvulling 

ontvangen. Wij zullen dan ook niet verder ingaan op deze zienswijze. 
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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. Het hogere waardenbesluit van 27 september 2018 ten behoeve van de 

herinrichting N279 Veghel-Asten wordt aangevuld door ook voor de 

woningen De Wolfsputten 5, Weg naar Bakel 4 en Peeleindseweg 6 de 

volgende hogere grenswaarden vast te stellen; 

 

Adres hogere waarde waarneemhoogte 

De Wolfsputten 5 57 dB 7,5 m 

Weg naar Bakel 4 50 dB 4,5 m 

Peeleindseweg 6 52 dB 4,5 m 

 

2. Voor het overige blijft het hogere waardenbesluit van 27 september 

2018 onverminderd en onverkort gelden; 

 

3. Afschrift van dit besluit te zenden aan: 

 het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

 het college van burgemeester en wethouders van Helmond 

 het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek 

 de bewoners van de panden waarvoor aanvullend een hogere 

waarde wordt vastgesteld. 

 Raad van State, afd. bestuursrechtspraak 

 

’s-Hertogenbosch, 16 februari 2021 

 
 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

A. Harthoorn - Huppertz, 

projectleider lucht, luchtvaart, geluid en MER 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Bezwaar 

Beroep tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit 

besluit worden ingediend bij: 

 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage. 

 

Voorlopige voorziening 

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepsschrift 

ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van 

een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij:  
 

de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage. 

 

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, 

bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de 

bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om 

zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend 
belang. 

 

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 
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