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1. Inleiding 

Voor het voormalig Connexxionterrein is een bestemmingsplan in procedure. In het kader 

van de bestemmingsplanprocedure is (voor deze ontwikkeling) akoestisch onderzoek verricht. 

Hieruit blijkt dat het weglawaai een overschrijding van de voorkeurswaarde veroorzaakt. 

 

Procesverloop  

Op 3 maart 2015 heeft het college ingestemd met de vrijgave van het ontwerpbesluit hogere 

waarden geluidhinder gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan De Remise 

(regnr.2015/66606). Het ontwerpbesluit heeft van 3 april tot en met 14 mei 2015 ter inzage 

gelegen. Het college dient nu te besluiten over het vaststellen van hogere waarden. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere 

waarden vast te stellen conform bijlage A; 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 

4. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling 

gestuurd. 

 

3. Beoogd resultaat 

Er dient te zijn besloten over het vaststellen van hogere waarden voordat kan worden besloten 

over vaststelling van het bestemmingsplan De Remise. 

 

4. Argumenten 

Op deze wijze wordt voldaan aan de verplichtingen van de Wet geluidhinder. 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de wettelijk toegestane maximale grenswaarden geluid 

niet worden overschreden, maar dat bij een aantal woningen de wettelijke 

voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De cumulatie van het geluid levert geen 

onaanvaardbaar geluidsniveau op. Om financiële en stedenbouwkundige redenen kan de 

geluidsbelasting niet worden verlaagd. 

 

Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingediend. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 

 De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; 

 Na bekendmaking in de stadskrant wordt het besluit ter inzage gelegd; 

 Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; 

 De beroepstermijn vangt aan op het moment dat de beroepstermijn voor het 

vastgestelde bestemmingsplan begint.  

 

7. Bijlagen 

A. hogere grenswaarden ten gevolge van wegverkeer 
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B. akoestisch onderzoek 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


