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Besluit tot vaststelling van hogere waarden dan de voorkeurswaarde in verband met de vaststelling
van het uitwerkingsplan 'Huis ter Heide Zuid' in de gemeente Zeist.

De hogere waarden in dit besluit vervangen de vastgestelde hogere waarden voor het
bestemmingsplan 'Oud Zandbergen e.o.', opgenomen in de beschikking hogere waarden met
kenmerk 2005wem003509i, door de Provincie Utrecht vastgesteld op 19 september 2005. Deze
eerder vastgestelde hogere waarden zijn niet dekkend voor het uitwerkingsplan.

aanleiding

Het gebied ten noorden van het GSK gebouw (Huis ter Heideweg 62) wordt herontwikkeld naar een
locatie voor 72 wooneenheden, bestaande uit 67 appartementen, vier twee-onder-één-kapwoningen
en één vrijstaande woning. Alle bestaande bebouwing binnen het plangebied zal worden gesloopt. ln

het geldende bestemmingsplan 'Oud Zandbergen e.o.' (moederplan) heeft het plangebied een
bestemming toegekend gekregen die nader uitgewerkt moet worden middels een uitwerkingsplan. Om
de gewenste woningbouwontwikkeling mogelijk te maken is het uitwerkingsplan 'Huis ter Heide Zuid'
opgesteld.

Het uitwerkingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek
blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de toekomstige wooneenheden binnen het plangebied,
vanwege het wegverkeer op de rijksweg A28, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die
genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder
voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. De gemeente kan het
uitwerkingsplan pas vaststellen, nadat de onthefÍing van de voorkeurswaarde is verleend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten mee te werken aan het uitwerkingsplan
Dit betekent dat ambtshalve is besloten om een hogere waarden procedure op te starten.
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wijzigingen tov het ontwerpbesluit

Tegen het ontwerpbesluit hogere waarden en het ontwerp uitwerkingsplan zijn zienswijzen ingediend.
Onder het kopje 'rechtsbescherming' wordt hier verder op ingegaan. Daarnaast worden in het

uitwerkingsplan ambtelijke wijzigingen aangebracht. Naar aanleiding van zienswijzen tegen het

ontwerp uitwerkingsplan is het geactualiseerde akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai met datum

23 juli 2021 als bijlage bij het uitwerkingsplan gevoegd (ter vervanging van de versie van í 6 januari

2020). De belangrijkste wijziging in het geactualiseerde onderzoek betreft de functiewijziging van de
nieuwe weg door Huis ter Heide Zuid. Omdat deze weg nu alleen gebruikt gaat worden door
bestemmingsverkeer, kan deze weg worden ingericht als woonstraat. De maximum snelheid op de
nieuwe weg wordt 30 km/uur. De nieuwe weg valt daarmee niet meer onder de Wet geluidhinder. Het

besluit hogere waarden is daarom niet meer van toepassing op deze weg; de hogere waarden
vanwege de nieuwe weg zijn komen te vervallen. Verder zijn in het besluit hogere waarden de versie
en de datum van het akoestisch onderzoek aangepast en de figuren in de bijlage afgestemd op het
geactual iseerde onderzoek.

besluit

Wij hebben besloten om op basis van artikel 1 10a van de Wet geluidhinder de volgende hoogst
toelaatbare waarden vast te stellen:

Gebouw A - maximaal í5 wooneenhêden
ontvangerpunt ontvangerhoogte geluidsbelasting

Riikswes 428
A-001 1,5 / 5,0 / 8,0 m 49151/53d8
A-002 1,5 / 5,0 / 8,0 m 52153/53dB

A-003, A-004 1,5 / 5,0 / 8,0 m 50t52/53dB
A-005 í,5 / 5,0 / 8,0 m 49 I 501 52 dB

A-006 1,5 / 5,0 / 8,0 m 50152/53d8
A-007 '1,5 / 5,0 / 8,0 m -- I 49 150 dB

A-012 1,5 / 5,0 / 8,0 m -- I 49 152 dB

A-013 1,5 / 5,0 / 8,0 m -- | -- 152 dB

A-014 í,5 / 5,0 / 8,0 m -- | -- 150 dB

A-015 1,5 / 5,0 / 8,0 m -- I 50 152 dB

Gebouw B - maximaal 12 wooneenheden
ontvangerpunt ontvangerhoogte geluidsbelasting

Riikswes 428
B-001 '1,5 / 5,0 / 8,0 m 51 /53/53d8
B-002 1,5 / 5,0 / 8,0 m 50/53/53dB
B-003 1,5 / 5,0 / 8,0 m 51/53/53d8
B-004 1,5 / 5,0 / 8,0 m -- | -- 150 dB

B-00s 1,5 / 5,0 / 8,0 m 51152/53d8
B-006 '1,5 / 5,0 / 8,0 m 50152/53d8
B-008 1,5 / 5,0 / 8,0 m -- I 49 150 dB

B-009 1,5 / 5,0 / 8,0 m -- | -- 149 dB

B-011 1,5 / 5,0 / 8,0 m -- I 50 152 dB

B-012 í,5 / 5,0 / 8,0 m 5í /53/53d8
B-013 1,5 i 5,0 / 8,0 m 50/53/53d8
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Gebouw G - maximaal í6 wooneenheden

ontvangerpunt ontvangerhoogte geluidsbelasting

Riiksweg 428
C-00'1 t/m C006 1,5 / 5,0 / 8,0 m 53 / 53* / 53. dB

c-007 1,5 / 5,0 / 8,0 m 50/51/53dB
c-008 1,5 / 5,0 / 8,0 m 49151/53d8
c-009 1,5 / 5,0 i 8,0 m -- | -- 149 dB

c-013, c-014 1,5 / 5,0 / 8,0 m 53 / 53* / 53* dB

Gebouw D - maximaal24wooneenheden

ontvangerpunt ontvangerhoogte geluidsbelasting

Rijkswes A28

D-001 t/m D-005 '1,5 / 5,0 / 8,0 m 53 / 53. / 53* dB

D-006 Um D-0010 1,5 / 5,0 / 8,0 m 53* / 53* / 53* dB

D-0'11 1,5 i 5,0 / 8,0 m -- | -- t49 dB

D-013 1,5 / 5,0 / 8,0 m -- I 49 150 dB

D-014 1,5 / 5,0 / 8,0 m 49151 /51 dB

D-015 '1,5 / 5,0 / 8,0 m 50/51 /5í dB

D-016 1,5 i 5,0 i 8,0 m 51151152d8
D-017 1,5 / 5,0 / 8,0 m 49151/53d8
D-0'18 '1,5 / 5,0 / 8,0 m 49151152d8

Gebouw F - maximaal 4 wooneenheden

ontvangerpunt ontvangerhoogte geluidsbelasting

Rijksweg 428
F-001 1,5 / 5,0 / 8,0 m -- I 50 153 dB

F-002, F-003 1,5 / 5,0 / 8,0 m --l--151 dB

F-004 1,5 i 5,0 / 8,0 m 49151/53d8
F-005 1,5 / 5,0 / 8,0 m -- I 49 151 dB

F-006 1,5 / 5,0 / 8,0 m --l--151 dB

F-011 1,5 / 5,0 / 8,0 m 50152/s3dB
F-012 1,5 / 5,0 / 8,0 m -- | -- l5í dB

F-0í 3 't,5 i 5,0 / 8,0 m --l--l50d8
F-014 1,5 / 5,0 / 8,0 m -- I 49 152 dB

F-015 1,5 / 5,0 i 8,0 m -- I 49 152 dB

Gebouw G - maximaal í wooneenheid

ontvangerpunt ontvangerhoogte geluidsbelasting

Rijksweg 428
G-00'l í,5 / 5,0 / 8,0 m --l--151 dB

G-002 1,5 / 5,0 / 8,0 m -- | -- 151 dB

G-003 1,5 / 5,0 / 8,0 m -- | -- 150 dB
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Opmerkingen
1. De naamgeving van de gebouwen is overgenomen uit de toelichting op het uitwerkingsplan. Zie figuur 2 van BIJLAGE 1

2. De ontvangerpunten zijn overgenomen uit het akoestisch ondezoek van DGMR met rapportnummer

M.2018.0368.03.R001 , versie 003 en datum 23 juli 2021 . Zie figuur 4 en 5 van BIJLAGE 1 .

3. . Ter plaatse van de zuid- en westgevel van gebouw C en de zuid- en oostgevel van gebouw D wordt op diverse

ontvangerpunten, vanwege de rijksweg A28, de maximale ontheffingswaarde van 53 dB overschreden. Om de verdere

uitwerking van het plangebied niet te belemmeren, is voor deze ontvangerpunten een hogere waarde van 53 dB

vastgesteld. lndien aan de betreffende gevels geen aanvullende geluidsreducerende maatregelen worden getroffen,

zodat de geluidsbelasting op deze gevels ten hoogste 53 dB bedraagt, dienen deze gevels als'dove gevel' 1 uitgevoerd

te worden. De geluidsreductie van de aanvullende maatregelen moet middels een akoestische berekening worden

aangeioond. De betreffende gevels zijn weergegeven in figuur 6 van BIJLAGE 'l .

4. De hogere waarden zijn onder voonvaarden verleend.

Het besluit wordt, zodra dit onherroepelijk is geworden, zo spoedig mogelijk ingeschreven in de
openbare registers van het Kadaster.

voorwaarden

Aan het verlenen van dit besluit zijn de volgende voorwaarden verbonden:
. Er dienen maatregelen te worden getroffen om de waarde binnen de wooneenheden bij gesloten

ramen terug te brengen tot de in de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder of het Bouwbesluit
vastgestelde binnenwaarden. Bij de bepaling van de geluidsisolatie van de gevels moet rekening
worden gehouden met de cumulatie van alle akoestisch relevante bronnen (= alle wegen inclusief
30 km/uur wegen). De gecumuleerde geluidsbelastingen zijn in bijlage 3 van het akoestisch
onderzoek van DGMR opgenomen. Het akoestisch onderzoek naar de karakteristieke
geluidswering van de gevels moet bij de aanvraag om omgevingsvergunning bouwen worden
gevoegd.

e Bij de uitwerking van het plangebied dient rekening te worden gehouden met de gemeentelijke
voorwaarden aan maatregelen van akoestische aard bij de ontvanger, opgenomen in bijlage 4 van
de beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder (d.d. april 2008; betreft de voorwaarden:
geluidsluwe gevel, indeling woning, buitenruimte en geluidsabsorberende plafonds onder balkons)
Deze toetsing moet bij de aanvraag om omgevingsvergunning bouwen worden uitgevoerd.

Naast dit besluit maken onderdeel uit van deze beslissing:
r Verzoekformulier hogere waarden met kenmerkZ1201167225l D-541084 en datum 19 oktober 2021
r 'Akoestisch onderzoek wegverkeer voor de nieuwbouw Huis ter Heide in de gemeente Zeist' van

DGMR met rapportnummer M.2018.0368.03.R001, versie 003 en datum 23 juli 2021.
o Bijlage wegverkeerslawaai met kenmerkZl20l 21201167225l d-541085 en datum 19 oktober 2021.

overwegingen

Uit het akoestisch onderzoek van DGMR is gebleken dat op de gevels van de toekomstige
wooneenheden binnen het plangebied, de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder zalworden
overschreden. Het toepassen van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten
geluidsbelasting tot de voorkeurswaarde, ontmoet overwegende bezwaren van stedenbouwkundige
en financiële aard.

Dove gevel volgens de definitie in artikel 1b lid 5 Wet geluidhinder
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De Wet geluidhinder geeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om binnen
de grenzen van de gemeente een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
vast te stellen.

Het vaststellen van de hogere waarden voor het uitwerkingsplan is in overeenstemming met de
gemeentelijke beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder (d.d. april 2008). Het plan kan bij een
goede invulling voldoen aan de eisen en inspanningsverplichtingen die gesteld worden in deze
beleidsregel.

Conform bijlage 2 van de beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder kan de situatie als 'woningen
vullen een open plaats tussen aanwezige bebouwing op'en 'woningen worden gesitueerd als
vervanging van bestaande bebouwing' worden beschreven.

De nadelen van een hoog geluidsniveau zullen (gedeeltelijk)gecompenseerd worden door
akoestische en niet-akoestische maatregelen bij de ontvanger. Door deze maatregelen zal het hogere
geluidsniveau als minder hinderlijk worden ervaren.

rechtsbescherming

Het ontwerp van dit besluit en alle op het besluit betrekking hebbende stukken zijn op grond van de
Algemene wet bestuursrecht van 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 ter inzage gelegd. De
ter inzage legging is op 16 december 2020 gepubliceerd op de gemeentepagina in De Nieuwsbode en
in het gemeenteblad van www.overheid.nl. Gedurende de inzagetermijn zijn belanghebbenden in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit kenbaar te maken aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht.

Tijdens de inzagetermijn zijn drie zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden ontvangen.
De beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen in de "Nota van zienswijzen Besluit hogere
waarden Uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid". Deze nota is opgenomen in BIJLAGE 2 van dit besluit.
Daarnaast zijn zienswijzen tegen het ontwerp uitwerkingsplan ontvangen. Een aantal van deze
zienswijzen heeft betrekking op het aspect geluid. De beantwoording van de zienswijzen tegen het
ontwerp uitwerkingsplan is opgenomen in de "Nota van zienswijzen Uitwerkingsplan Huis ter Heide
Zuid". Deze nota is als bijlage bij het uitwerkingsplan gevoegd.

De zienswijzen tegen het ontwerp uitwerkingsplan leiden op basis van het genoemde in de nota van
zienswijzen tot een gewijzigd inzicht over de vaststelling van hogere waarden voor het
uitwerkingsplan. Het besluit hogere waarden is daarom gewijzigd vastgesteld.

beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden kan door degene(n), wiens belang rechtstreeks
bij dit besluit is betrokken, beroep worden ingesteld bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA te's-Gravenhage (artikel8.6 van de Algemene wet bestuursrecht
juncto hoofdstuk 2 van Bijlage 2).

Het beroep moet worden ingesteld binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is

gelegd.

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Hierover ontvangt de indiener nader
bericht van de Raad van State.
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afschriften

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan

1. Gemeente Zeist, Team Ruimtelijke ontwikkeling;
2. Rijkswaterstaat Midden-Nederland;
3. Rademaker Vastgoed & Ontwikkeling;
4. lndieners van zienswijzen.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist,

v,
drs. A.E. van Vuuren
directeur
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BIJLAGE I - Figuren

Figuur 1: Uitsnede plankaart

Figuur 2: Beoogde situatie plangebied met naamgeving gebouwên [bron: toelichting op uitwerkingsplan]
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Figuur 3: Gemeentelijke wegen: 001-002-003 = Huis ter Heideweg / Korte Bergweg (30 km/uur),

01 1 = Blanckenhagenweg niêuw (30 km/uur), 01 2 = Blanckenhagenweg bestaand (50 km/uur)

[bron: akoestisch onderzoek]

Figuur 4: Ontvangerpunten oostelijk plangebied [bron: akoestisch ondezoekl
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Figuur 5: Ontvangerpunten westelijk plangebied [bron: akoestisch ondezoek]
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BIJLAGE 2 - Nota van zienswijzen Besluit hogere waarden Uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid

(omgevingsdienrt
Nola van zienswijzen
Besluit hogere waardeR
Uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid

Onder*rerp Beantwoordrng zienswrlre* besluii hogere waarden
Urlwerkrngsplan'H*is ter He*de .Zuid'

271uli ?0?1

a?*J167!35 J D-53632 !
Daturn
Kenmerk

regio {-Jt','r.lrt

lníriding

fip het Ontwerpbeslud hoger* waarden \rïel gelurclhrnder vocr hel tJilwerklngtplan 'Flurs lÈí Helde lunl'
aryn elne zteÍÈswqaen ontvangcn 0r ren*wqeen zryn ontvangen brnnen d* tnaageternr4n Alhoewel neet alle
tndtener$ van de erensllr1t€n een d$eËle verbr*lenrs. hebben m*! het plan waarvoor de hogere waarde
wordt va:ïgesteld kàft, rp ba** v.an ;*rispr*dentie ëfi vannrËgs de korle af$tfind $r;arsp de ndsners
wsnen, worden gesteld dal de indieners vrel hel*r:ghebbend zqn. ln onderstaand overauht gev€n \?l1 onre
reêclre op de lngediende zrertgwrlzen

Brantwoordlng rirnswlj*n

r lhnswlirr I

Paglrt;: 1 vsn 5

bcslriii lcEíJif) ',r:,:;rÍiet r;iiwerkilq:iplan lirrs iÈi irt--rde uliriil

Zhntwllzrn Rraeth ODRU
Hel bauw*n langs de srr*hreg. el:nrïsr de n**gc
maatreg*len, heeft **gatieve effe*ten np de
leeíon:geving en geznndheid {ffegverkeer lta*
lerdcn tnt luehtrvegklachien, *oncentratievÊímfiqen
en slaagrvel* tor i ng. U it eerder* on afha*kel ilke
onderzceken dre gepresenteerd rij* rn het
Proglanrrna van eisen Huls ter lte iele $r.ert r5 {ràêÍ
veren gekornen da1 de waardes van Eeluds- en
luchtl*rvalileil boven de $srm Erln vaslEesleld.

Se Wet geluidhinder biedl d* ruiqn{e *m bij nreun
te hesismmen wonrrlgÈn een hogere
geluidbelaslrng dan de vo,{:rheurswaardÊ [r]e tê
s!aa*. Voor lxt plan is *eÈ aksestisch ond*reoek
uilgevo*rd. Uil hÈt orrder:oek bl{kt dó|, rnet
íï!àatrÈgeËefi, de geluidbelastanq niet hoqer is dan
de r*aximale gelurdbel*sling die rle lilet
geluidhrnder toes{aal. Sok kan worden v*ldaan
aan hel gerneentelqk geludbeleid Oe rnaairegelen
er;n vastgelegd in de planr*gels Hiermee i: brj de
loekomsltge wÊnrngen :prake van eeffi goed *uan-
en leelklrmaal

De nreuwe situatie rnel de nteu$íÊ weg rs he!
onversiandrg om Êen hngere gelurds*orr* loe le
Elaan Ort geef! een extrs belasttng op de

leeforngevrng waarbr.; er bewust w*rdt gekorer: dai
*r rn de loekarnst klacht*n onïslaan dre te rn*lren
hebben met een slechle luËhlkwaÍitert

De nieuwe weg krrigt een sneiheid van 3S krnJuur
:n plaats van 5S krn/uur {wat hei urtgangspunt wa:
hq het ontwerpb*lurt h*gere waarden] Oe weg
valt daarmee nret meÈ. onder de Wetr geNuidhrnder
He-t beshr:l hog*re waard*n rs daar*rn nret mfÊr
van lsepasslng op de nreuw ain te teggen weg
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Ehnswllrn Rractlr ODRU
Het ls cnbegrípel[k dat het ontwerp afwrlht ap
eerdere plannenl sntf$erBen die via werksessies
en pàrtrcrpatlegrsepen zi;n besproken. Vooral de
verheffssi{uatie met betrekki*g toï de nieuwe wsg
en af$luiling viaducl wrlht hier sïerk vanaï.

Dere zienswryze heefl g€en betrekkng op het
onlwerpbesluit hogere waard,en Voar de keuze len
aanzren van het snfiÀíeÍp veÍ\rrïzen we n*ar de
rêacti€ van de gemeBnte op dr zienswrjzen dn
lègefi hei ontlreÍp urlrffÊrkinEsplán erjn ingcdiend.

I Zhnrwïzr I

tlen:wila*n Rtacti* OBRU
ln het oÊtlyÊrpb€sluit rs teíug te vinden dat de
loekomstige Blankenhagenweg *n F{urs ler Herde
Zuid een mogelr;ke aduÍessnelheid heeft van
50 kn*h" in verband Íï{et dê ako*strsche normerr. ln
onr€ op[Èlr leidl diï lot *en onverlige situatte vÈor
de lneko*rstige bedrsnÊrs, d,ocr r.a het haal. en
breng verl*eer van de sportverenrgingen welhe
middels dere rrr,eg snlslslen moelen warden. ïVi1

vergseken hrerbq om de snelheid in deze

',voo!1ËrïrgÈrrrq dan ook in aiin geheel tÊrug te
brengen naar 3S knn/l*" ln het gehele woongebied
in Hrlls ter Helde

Het uitEangspunt dat oB de Blankenhagenweg een
maxiÍnuínsnelhed van 50 km/uur gaat qelden rs

onluist geblelren. Op de nieuwe weg zel de
nraximurnsnelheid 30 krnfuur bedragen. Het
Êkó€stiÈf,h onderroeh, en het beslur! h*qere
waarden worden hierog aangepast

Het overige deel van de tie*swrpe heeft geen
betrekking op het onh,verpbesluit hoEere waarde*.
Voor de heuee len aarezien uan het ontwerp
venvipen w€ naar de reacËle van de gemeente op
de zenswrJzen die tegen het o.nhrerp
uihrerft engs.plan rrJr! rngednnd

Desluii hoqe.e wil:1riierl t-rltwlrrki.ig-splan l-lurs lcr rie!Ci: Z,-ricj

Pagma 2 van 5

pagina 12 van 15



a Zirnsruljn 3
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Mj zUn van m€nrng daÍ h'et gelurdsnrveau in hei
betrefíende gebaed vlak bi'1 de A28 de kwaliteit van
de leeíomgeving en daarmee de gezondheid van
de bervoness negatief beí*vloedt, en dat er
onvoldgcnrle reducerend* maalr€gêlen gÊnomen

wolden en z*doende rle localc nrinder geschikt rs

vner he1 huidiqe bouwplan. De hoogst
gecumuleerde rrraarde in het plangebied rs 62 dl
{hwallicatie tamelilk rlecht} De vraag is du: of
hier sprake !s van een aanvaardbare ruaarde.
Alleen maar ïerpÊn *p berekende dan wel gemelen
waarden (getallen! m b t getud {zo ook wal betrefl
fuchtlftr!'aliteili gteft onvoldoende rnzrcht ln de

clmgevrngswaarde. We rage* daarom graaE een
nadere toelrchlrrq ural aqn de rmphfahes van
langdurge hloclstellrng aan ïe hoge
getudswaardeíl vsoÍ rnenren de gaan wonËn In

dit plangebred?

De Wet geluidhinder biedl dë rujflte om bij nreuw

tË be$lemrnen woningen een hogere
gelurdbelasÍnq dan de vaorheurswaaíde ioe le
sláên Vóóí het plËn is ee* akrestisch onderro*k
uitgevrerd. Uit hêl onderzoek bhjkt dat. mel
ntaátÍÊgelen, de geluidbelasliig nret hoger is dan
de maxirnale geluidbelasting dre de Wel
geluidhinder toëstaat. Ook han wsrdefi voldaan
aan het gerneentelr;k geludbeleid De maalregelen
njn va:tgelegd in de planregels. Hierrnee r: brj de
loekomstrge wonrngen sprake van een goed woon-
en leeík*r*aat

Br; ? g,ebcuwen {C en Sl i: de geludbelas&ng op
diverse punten relÍs hnger dan de maxrmaal
loelsalbflrË waarrle van 53 dB llasrsm daaE nie!

aÈn *làgË minder gebouwrl?

Be h*uee voor de hoogles van d.e gebouwen rs

S€mfiakl rn de ujtuerkrngsprocedure en grldt
daarnree alr uitgangspufit vooÍ hsï
{ont*erp}beslu{ hogere waarden, ïen aan:ien van
de mctnrerrng in de urhruerftrngsprocedure merken
,Ile oF dal h€t plàft vu*rzlet i$
àpgàrt€menlêng*bou:'ren van drie bo$'*lagen fie
gebouwen C en 0 voí*tren ËÊn svÈrgflng tuss€n
het {'hog*íeJ kantocrpand langs d* snelweg en d*
grondgeb*nden *ron inEen. Vanui!
sledenhsur'rkundig oogpun! is dit Éen

aanvaardbale inrithtiÈq Een houvrla*g rnrnrler

betekent dààínaáËl dàt ëÍ rninder '#sntngen
kunr:en worden gereaftseerd llet verlichten van
het wonrngtekcrt docr o.a. nleuïr,hourff van
w$n.ngen !F vosr de gemeenle een ewaanvegend
belang.

be siuil lorle.-. wa:trli1] n Uilwerkings!)lan ,-1i.rj5 1p;' l'llide illid
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Getudslirwe gevels hebben bepeftl effect, ze
reduceren wel de binnenwaarrle, màar zittenrJ op
balkon of rn de tuin oÍ met ge+pend raam blqft er
geluidhinder {zowel berekend als oblectief
geÍnetêír á15 dóóf de bewcners subieellef eívaiÊrr.
rie ocllr br; noórdehlk geÊegert bestààndÈ wonirrgen
aan de Korte Bergweg).

Bij de gelurdluwe gevels vold*et de gelr*dbelasting
aan de voorkeurswaarcle uil rle Wet geluidhinder.

Deee grens r rn tlerJerland algerneen
geaccepleerd Ên svergensmen in het gérfiÉ€nl€lrlk

E*lurrlbeled. Daarnaasl :ullerr de tóÊkóÍnsb.ge

wc*rngen *aêÉt een gelurdluwe gevel oak een
geluidluwe burlenÍurÍfile krijgen Een vergelilkmq
mel besláande situsties kan nlet worderr genlaakt,

bi1 dere w*ningen is noóit cËrl Êts sooí een
geluidluwe gevel Eerteld

Waarorn e1n er bil het riik geen bronmaatregeíen
bepteit? Zoals. a! 80 km snelheid overdag, eoal:
errder do,*r ens bepleit bq verbreding va* de A!&.
Ru w$rdl er feileligk door hoel vael aulo's hardor
gereden dan 100 krn (geen ha*dfuaving! en b; een
verbeterd strller wegdek {door slryíage dubbella*gs
tr0Á8 neemt gelurd weer loe!

ïi!'.rl *'rerdrachtsmaatreg elen hetrel,! heeÍt een
hoog en lang gelrxdssehën$ Í* wemrg efÍeet, taker
htj de bovens{e bouwlaag van de apparl*menlen,
rn*ar h'q wat nunder wontngen, dus 'l etage mrnder
b,ouwen is d€ situatie beter Bry ecn vs{r$ plan m*t
alleen grondgebonden s/snrngÈÍ! en ern iage
g*ltridswal wa: d,e gelurdhinder dmrdeÊiJk rninqler

De berwaren tsgen het neíïr*Ír vàí:
b'ovengenoerurde moqelrgtr te nÊme$ rnoalreg*l*n
wsd*n onvsldoeild e gèrnotivËerd,

Uit het akomtisrh enderzsek blqkt dat
bronrnaatregelen een Dnvoldoende efferl hebben.
Ook heÊ verlagen van de snetheld ieverl rnaar een
e*er beperkl eíÍect, ouk on#at de snelheid va* he{
vrachtverkeer daarrbq wel gehlk blilÍt Met de skltage
rian hel wegdek srordl rn het rekeo- en
nlEetveslsrhnft gelurd rekenrng gehouden

Se kei.*e voor de hongtes van de gelrÊuwen rs

gfrnaakl rn de urh,verkingsprocrdure en geldt

daarrnee alr ufgangspurcl vsor hËt

{ *ntwerp lbeslurl hogere waarden

Ten aanli*n van de rnotrverrng rn de
uitrerhrngsprocedure nrerken vre op dat het plan
voc,raiel in apparteneniengebourven van dlre
houwlagen. Se g*bouwen C en D vorÍnën eên
nveíËàng tilsseË} Irel {hÈgÈrÊ} kantooÍpand láftgs
de snclweg en de grnndgebonqlsn wcninge*.
Vanurl stedenb*uwkundig óogpunl is {jit ÈÈn

aanvaardbare mrichLr*g. Een b*uwlaeg rnrnder

bet*kent daarnaas{ dat er minder wonrr}gen

kunnen 'rrolden g*realiseerr!. llel verilchten van
het rrrunlngtekort dosr o a nreuwbouw van

{rÍ{}nrng€n rF ïlooÍ de ger*eente een avraanrvegend

belang

Gevraagd naar niel-ako*stisehe cornpenserende
maatreqelen {W2?, pg 8} wcrdt gesteld dal er leel
groen rn de nabrye oíngevrng i:. Dal es niel coryect.
a! bqna alle bamen vosr hel LMS-itantoor aryr

rnmrddels gekapt, b] het groe* lang: de Huls ler
Heideweg br1 de gebouwen A, Ë en f :al
vermrnderen en el de toestroom van het gelurrl

vanaÍ de A?8 ral daardr:or toe*emen

Het pta*gebrd bevrrgdt.aich i* d* nabiihed van
verEchillende grcengebleden van de Ukechlse
Fleuvelrug. Hiermee a: er vsidoende niei-
a ko€strsche ccrnpen satie aánwezrg

ircsiutt hoqcr': !t/43!-cieF l-Jitwerkinqspia;r't ilLri:; lct .1::)r{]e ZLriLl
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Dat de appárlëmenten biizouden dragen {W23}
aan hel vrfÊÍen van geluid alkornshg van de A28 en
zodoende len goede zouden komen aan de
geludsbelasting op de bestaende noordeliik
daarvan gelegÊn woningen rs maar aeer de vraag.
Het gelurd gaat als een goH over de gebourrven

heen en rets verder weg zie je een
gelurdstoenarne.

Flel klopl dat hêl geluid ook over de toekomstige
bebouwing heen zal gaan. Voor de bebouwrng die
nchting de AmersÍoêrts€weg ligt, eal daardoor
inderdaad gÊÊn extra ahcherming optreden. Voor
de wunrngen drect achter het plangebied hebàen
de ertra gebouwen wel een relevante aÍschenning
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