
                                                                                                                                                    A 

 

 

BESLUIT 

Vaststelling hogere waarden wet geluidhinder 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, 

 

Gelet op de artikelen 45, 82, 83 en 110a van de Wet geluidhinder en afd. 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht, 

 

Overwegende: 

 

 dat wij voornemens zijn een bestemmingsplan (Rozenprieel, registratienummer 

2016/376705) vast te stellen o.g.v. art. 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

waarbinnen het toekomstig woongebied ‘’Koningshof’’ is gelegen; 

 

 dat dit woongebied is gelegen binnen de geluidszones van: 

 

   Wegverkeerslawaai: 

 Antoniestraat 

 Zuider Buitenspaarne 

 Kampersingel en Kampervest 

 Turfmarkt 

 Lange Herenvest 

 Schalkwijkerstraat 

 

           

 dat artikel 82 van de Wet geluidhinder (hierna; Wgh) regelt dat de voor woningen ten   

hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevel vanwege wegverkeerslawaai (de zgn.  

voorkeursgrenswaarde), 48 dB bedraagt; 

 

 dat wij ingevolge artikel 83, lid 2 Wgh een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde 

als bedoeld in artikel 82 kunnen vaststellen, mits deze hogere waarde niet meer dan 63 dB 

bedraagt voor wegverkeerslawaai; 

 

 dat uit akoestisch onderzoek (zie bijlage b) volgt dat de voorkeursgrenswaarde voor de     

geluidbelasting op de gevels van het te bouwen woongebied ten gevolge van het    

wegverkeerslawaai op de genoemde wegen wordt overschreden; 

 

 dat die overschrijding evenwel de toegestane hogere waarde van 63 dB vanwege het        

wegverkeerslawaai op de genoemde wegen niet te boven gaat; 

 

 dat het treffen van maatregelen in het overdrachtsgebied- het gebied tussen de   

geluidsbron en de gevels van het woongebied – op overwegende   

bezwaren van stedenbouwkundige, praktische en financiële aard stuit; 
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 dat gezien het voorgaande de noodzaak bestaat tot vaststelling van hogere waarden  

voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van het     

woongebied; 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem besluiten: 

 

1.  Hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als volgt vast te stellen: 

 

-          voor de rekenpunten zoals weergegeven in de figuur 3, 4 en 5 van Bijlage b 

(Akoestisch Onderzoek) bedraagt de maximaal optredende geluidsbelasting 

vanwege wegverkeerslawaai:  

 - 54 dB vanwege het wegverkeerslawaai op de Antoniestraat; 

 - 52 dB vanwege het wegverkeerslawaai op het Zuider Buitenspaarne; 

 - 49 dB vanwege het wegverkeerslawaai op de Turfmarkt. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester 

 

 

 

 

J. Scholten     drs. J. Wienen 
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