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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. 

De aanleiding voor deze aanvulling is het deskundigenverslag dat Stichting 

advisering bestuursrechtspraak (hierna: STAB) over het voornoemde besluit van 

27 september 2018 heeft uitgebracht en eigen bevindingen die zijn gedaan 

nadat het besluit al was genomen.  

 

Samengevat luiden de bevindingen die tot deze aanvulling hebben geleid als 

volgt.  

 

1. De STAB geeft aan dat er zich op de derde bouwlaag van de woning De 

Wolfsputten 5 een zolder bevindt, die als verblijfsruimte dient te worden 

aangemerkt, reden waarom naar het oordeel van de STAB de 

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

berekend; dat is een andere hoogte dan de 4,5 meter, die bij de 

voorbereiding van het besluit van 27 september 2018 is gehanteerd om 

de reden dat de bouwlaag boven de betreffende woning niet als een 

verblijfsruimte werd aangemerkt;  

 

2. De STAB constateert dat er voor de woning Weg naar Bakel 4 ten 

onrechte geen hogere grenswaarde is vastgesteld, hetgeen dan volgens 

de STAB alsnog dient te gebeuren. Hierin gaan wij mee want ook 

ambtshalve hadden wij dat al geconstateerd. Bij de voorbereiding van het 

besluit van 27 november 2018 was de geluidbelasting van de N279 en 

de geluidbelasting van N607 bij elkaar opgeteld en dat was niet terecht; 

met de STAB zijn wij van mening dat de geluidbelasting die van deze 

beide wegen uitgaat, afzonderlijk in ogenschouw genomen dient te 

worden;  
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3. Een aantal bevindingen van de STAB heeft betrekking op kruisende 

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

wegen voorkomen nogmaals te bezien. De resultaten hiervan zijn 

vastgelegd in het rapport ‘Akoestisch onderzoek reconstructie Wet 
geluidhinder Wegverkeerslawaai provinciale weg N279: Veghel – Asten’ 
d.d. 26 februari 2018 opgesteld door de Omgevingsdienst Midden- en 

West-Brabant (hierna te noemen: het basisonderzoek).  

 

Afhandeling/Conclusie 
Om meer inzicht te krijgen in de vier bovengenoemde situaties zijn, aanvullend 

op het basisrapport, nog drie aanvullende rapportages opgesteld, te weten: 

 notitie De Wolfsputten 26 februari 2020 (eerste aanvullend rapport) 

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

Berkendonk 2, Helmond (actualisatie 2020) 24 februari 2020 (tweede 

aanvullend rapport) 

 notitie Geluid N272 en N615; woningen nabij aansluiting Gemert 19-

juli 2019 (derde aanvullend rapport) 

 

Op basis van bovenstaande rapportages kan samengevat het volgende 

worden geconcludeerd: 

 De geluidbelasting op de woning De Wolfsputten 5 op een hoogte van 

7,5 m overschrijdt de voorkeursgrenswaarde. De hogere grenswaarde 

die voor deze woning op deze hoogte van 7,5 m dient te worden 

vastgesteld bedraagt 57 dB. 

 Als gevolg van de nieuw aan te leggen weg wordt de 

voorkeursgrenswaarde overschreden op de woning Weg naar Bakel 4. 

Dat leidt ertoe dat er voor de betreffende woning een hogere 

grenswaarde dient te worden vastgesteld. De hogere grenswaarde die 

voor deze woning dient te worden vastgesteld bedraagt 50 dB. 

 In de situatie waar de N272 de N279 kruist is sprake van een 

reconstructie. Voor de woning Peeleindseweg 6 moet alsnog een 

hogere waarde worden vastgesteld; met het onderhavige besluit wordt 

daaraan tegemoetgekomen. De hogere grenswaarde die voor deze 

woning dient te worden vastgesteld bedraagt 52 dB. 

 

Met onderhavig besluit wordt voor drie woningen aanvullend op het eerdere 

besluit een hogere waarde vastgesteld en wordt voor wat betreft de woningen 

De Wolfsputten 5 en Weg naar Bakel 4 aan de bevindingen van de STAB 

uitvoering gegeven. 

 

In het vervolg geven we aan welke overwegingen hieraan ten grondslag 

liggen.  

 

 

 



 

 

  

  Datum 

13 augustus 2020 

Ons kenmerk 

C2226856/ 4744480 

 

  3/8 

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 het stille asfalt type SMA-NL8 

G+ of gelijkwaardig aangebracht. Gezien de aard van de weg zal bij een 

mengsel met betere akoestische eigenschappen een verhoogde slijtage 

optreden waardoor de gewenste levensduur vanuit onderhoudsoogpunt niet 

kan worden behaald. 

Gelet op de functie van de N279 en N272/N615 achten wij het treffen van 

bronmaatregelen in de vorm van het beperken van de verkeersintensiteiten hier 

niet reëel. De betreffende provinciale wegen zullen een noodzakelijke verkeers- 

en vervoersfunctie vervullen. 

 

Daarom ontmoeten verdergaande doeltreffende bronmaatregelen, gericht op 

het verminderen van de vanwege de N279 en N272/N615 te verwachten 

geluidbelasting op de gevels van de betrokken woningen tot 48 dB, 

overwegende bezwaren van verkeerskundige en technische aard. 

 

Maatregelen in de overdracht 

Voor de realisatie van overdrachtsmaatregelen in de vorm van een 

geluidsscherm of -wal kan alleen groen licht worden gegeven indien de kosten 

van een dergelijk scherm opwegen tegen de baten ervan. Er dient een 

doelmatigheidstoets te worden uitgevoerd.  

 

In de Wet geluidhinder zijn geen toetsbedragen voorgeschreven maar in de 

Regeling doelmatigheid Wet geluidhinder is wel een bepaalde methodiek 

vastgelegd. Deze regeling is bedoeld voor de beoordeling van de financiële 

doelmatigheid van bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen bij 

hoofdwegen (rijkswegen) en hoofdspoorwegen. Aangezien een provinciale 

weg geen hoofdweg is, is deze regeling bij de aanleg van de N279 formeel 

niet van toepassing. Om toch te komen tot een toetsing hebben wij aansluiting 
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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 

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 reeds een 

hogere waarde van 53 dB vastgesteld voor een hoogte van 4,5 m. Nu 

op de 2e bouwlaag (volgens de STAB) ook een geluidgevoelige ruimte 

aanwezig is, dient ook voor deze hoogte (7,5 m) een afweging te 

worden gemaakt. 

De woning maakt onderdeel uit van een cluster woningen waar de 

woningen De Wolfsputten 4 en 4a ook onderdeel van uit maken. In het 

eerdere besluit hebben we overwogen dat een scherm van 2,5 m zou 

worden geplaatst ondanks het feit dat dat deze niet doelmatig is. Mede 

naar aanleiding van de bevindingen van de STAB betreffende de 

woningen De Wolfsputten 4 en 4a zal er een scherm van 2,75 m 

worden geplaatst. Uit het eerste aanvullend onderzoek blijkt dat de 

aanpassing van de modellering en een dergelijke hoger scherm geen 

gevolgen heeft voor de geluidbelasting op een hoogte van 4,5 m 

waardoor de reeds eerder vastgestelde hogere waarde niet hoeft te 

worden gewijzigd. De geluidbelasting op een hoogte van 7,5 m 

bedraagt 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 sprake is van geen doelmatig scherm 

maar slechts een doeltreffend scherm, ligt een verdere verhoging van 

het scherm niet voor de hand en is een financiële afweging verder niet 

aan de orde. 

 

2. Weg naar Bakel 4 te Helmond 

Uit het tweede aanvullend onderzoek is gebleken dat ondanks de 

toepassing van SMA NL8G+ of gelijkwaardig de geluidbelasting als 

gevolg van de aanleg van de omleiding 50 dB bedraagt. Hierdoor 

wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. De maximale 

ontheffingswaarde wordt echter niet overschreden. Er moet een 

afweging worden gemaakt of het realiseren van een scherm doelmatig 

is. De geluidbelasting op de woning Weg naar Bakel 4 heeft 1300 
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reductiepunten tot gevolg. Een ten minste doeltreffende scherm 

(reductie >5 dB) kost 11.620 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). Daarbij komt dat de 

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

waardoor een scherm geen effect heeft. Als gevolg hiervan zal voor de 

woning Weg naar Bakel 4 een hogere waarde moeten worden 

vastgesteld van 50 dB.  

 

3. Peeleindseweg 6 en andere woningen 

Uit het derde aanvullend onderzoek 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. Er moet een afweging worden gemaakt of het 

realiseren van een scherm 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). 

Als gevolg hiervan moet voor de woning Peeleindseweg 6 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. 

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 
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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. 

 

Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure  
Op de voorbereiding van dit besluit is het bepaalde in artikel 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht van toepassing wat inhoudt dat een ontwerpbesluit 

ter inzage wordt gelegd waarop belanghebbenden een zienswijze kunnen 

indienen. 
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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 besluit van 27 september 2018 dat ten behoeve van de N279 

Veghel-Asten is vastgesteld, wordt aangevuld door ook voor de 

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

hogere grenswaarden vast te stellen; 

 

2. De tabel in het besluit van 27 september 2018 aan te vullen met 

onderstaande tabel  

 

Adres hogere waarde waarneemhoogte 

De Wolfsputten 5 57 dB 7,5m 

Weg naar Bakel 4 50 dB 4,5m 

Peeleindseweg 6 52 dB 4,5m 

 

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 Beek en Donk 

 de bewoners van de panden waarvoor aanvullend een hogere 

waarde wordt vastgesteld. 

 

’s-Hertogenbosch, 13 augustus 2020 

 

 
 

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. 
 

  



 

 

  

  Datum 

13 augustus 2020 

Ons kenmerk 

C2226856/ 4744480 

 

  8/8 

Bezwaar 

Zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit kunnen binnen zes weken na de 

bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij: 

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Postbus 90151 

5200 MC te ‘S-HERTOGENBOSCH 

 

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 

"zienswijze" te vermelden. 

 

Het schrijven moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de 

indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het ontwerpbesluit. Ook dient u 

een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze gericht is en 

de gronden van de zienswijzen hierin op te nemen. 

 

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit ontwerpbesluit bij te 

voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven?  De provincie kan dan, 

mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van 

uw zienswijze te bespreken. 
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