
Bijlage 

14 Besluit hogere grenswaarden 



.. "".0;-

gemeente harderwijk ~~~;~ 

besluit Hogere grenswaarde ingevolge artil{el83 jo. artikel 59 Wet 
geluidhinder ten behoeve vall het bestemmingsplan Waterfront 

Zuid Waterstad. 

Gelezen het yoorstrl d.t1. I [) maar! 20(18, kenmerk 

Overwegingen 

1. Mornenteel is hel bcstcmmingsplan Watcl'fh)!l\ Zuid Watcl'stad in voorbereiding. Oil 
globale bestemmingspian rnoet het mogelijk maken het huidige industrielc-ITcin l-Iaven te 
lmnsf()J'rneren Baal" ondeI andere cell \\"oonbcslcmming. Bet betn:rt hier f;~~'Il procl:uure 
H1lgens de Wet op de ruimteJijke Ordening. lIel ontwerp besluit Waterfront Zuid 
\Vaterstad zal tcgclijk met dit ont\vcrpbcslui! tel' inzagc worden gdcgd. 

Het bcslcrnmingspian Waterfront Zuid Waterstad is een globaal bcsteJl1tl1ingsplan. Om 
een indicatie te krijgen van de haalbaal'heid van het plan is cen optimalisatieplan 
opgesteld. Dil optimalisatieplan is uitgangspunl )!eweest bij de bepaling van de 
vcrschillcndc gcluidsbclastingcn in het p"langebicd. Opge.merkt moet worden dat de 
uitcinde1ijk realisatie van het plangl'bied niet o\'ereen hocft te kOl11tJ1 met het 
optimalisatiepiarL Feit is evemvel dat het bestemmingsplan de maximaJisatie is van de 
mate \vaarin de tot het plangebied behorende gronden kunnen worden aangcwend voor 
geluidsgevoelige functies. 

Proccrillrt' 

.) Dc: gcvolgdc procedure wordt o\'cr('ellkom~tig hct bepaaide in /\fClcling 3 .::1 van de 
AIge.mene wet bcstuursrccht uitgc\'ocrd. Dit op basis van artikel 110c van de \Vet 
gciuidhinder. 
In afwijking van arlikel6:8 van de Aigemcnc \Vet bestuursrecht is artikel 145 van de Wet 
ge1uidhinder vall toepassing. I-liermce vangt de tennijn voor het incii(men van cen 
ber()epsschrifl aan met de ingang van de dag dal waarop beroep kan worden ingesteid 
tcgen het bestemmtngsplan 



4. Het ontwerpbesluit heen samen met het ontlVerp best,'mmingsplan vanal' 11 september 
2007 gedurende 6 weken ter inzage ge1egen. Tegen het ontwerp zijn zienswijze ingediencl. 

De volgcnde zienswijze zijn ingediend' 

I 
L K:!m~, \".!..t1 }~o"plundd (h,1 

::<,·d~rL"H\ 

Illd:: n,\flh>ll~ Bdn,iy>:nkring 

lJ:udn\\ijk 

l,::v':!1~ Zi<.'IlSWijZt\ 

','fltw..:rp b(:~t"!l!lniHgspi:l1l W:tlcrlruUl

!.uid Wit!crl-iad' 

Po:'\h\!~ 2-

J~;l(\ A:\ llilrd<.'!wijk 

, ;;"'n">T' ""~'g lcd,,;,," 
lnr fl.1 ~[Ji", lJl§': S 1-, )\:U)". LA. 
if V,o;tmal):<tw;1t 16 

.')-d 1 KG- HarJ"'fwi,ik 

Verl(cerslawaai 

r ()7A!21 

5. Bij de vaststelling vall cen bestcmmingsplan, wals ten behoeve van het onderhavigc plan 
dal gehed of gedeeltelijk betrckking heen 01' grondcn, behorende tot een zone langs een 
weg als bcdoeld in artikd 74 vall de Wet geluidhinder, wordt ter zake van de 
geluidbelasting., vanwege die weg van de gevel van wonlngen binnen die zone de \vaarde 
in acht gcnomcll, die ingcvolge artikel 82 als de tCll hoogst toelaatbare wordt aangemerkt 
(48 dB voorkeursgrenswililrde). Burgemeester en Wethouders ztjn bevoegd om in 
af\vijking van de voorkeursgrcnswaarde een hogerc waardc vast te stell en. 

6 Dc vvoningcn in her plangebied zijn gclegcn in de zone van de volgende wcgen: 

• N302, 
• Burgt.:~meester de !\1eesterstraaL 
01 Ontsluitings\veg naar de ·Parkcergarage. 
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7. lngevolge artikel 83, van de Wet ge1uidhincler kan met betrekking tot in stedelijk gebied 
HOg tc bOtl\ven v/oningen die HOg niel zijn geprojeclc\;~rd. t;et) hogere waarde worden 
vastgcsteld. met clien vcrstande clat deze waarde cle 63 clB niet te boven Illag gaan. 
De hoogst aangcvnHlgde waarde van 63 dB (na atlrek van 2 dB op basis van arlikel 11 Og 
Wt,! geluidhinder), voor de cerstelijnsbcbollwing langs cle N302 gaat die waarde l1iet te 
boven. Voor de Burgemeester de Mt'estcrstraat geldt een aflrek van 5 clB. Ouk Yoor doze 
\\leg gaan de \vaardcs de 63 dB niet te boven. 
De hoogst aangevraagdc waarde van 5:\ dB (na afhck van 5 dB op basis van artikel 110g 
\Vel gcluidhindcr), v,)or de eerstelijnsbebOll\ving lungs de Hilvcndijk en de ,\'cg naar de 
parkeergarage gaat di(~ \v,nrde niet te hoven. 
Dc bcrekende wnarde, in hel akocstisdl rapport van Ti\liW resulteren, vanwege de opzel 
van het optimalisatieplan in hogere waardes dan de maximaal te onthefTen waarden, Het 
prDgramma bureau \Vateli'ront vraagt cchter de maximaal te ontheff~n waardes aan. 
Reden hiervoor is cia! bij de uitwerkingsplannen maalregeien getroHen zullen worden om 
,H11) de maximaal Ie onthdYcn waarden te voldoen. 

8. Dc woningen waarvoor hogcrc grcnswnardc \vordt vcrzocht, zijn gclegcn binl1cn de 
bebollwde kom. Maatregelen in het ovcrdraehtsgebied- hel gebied tussen de geluidsbroJ1, 
de weg en de gevels van de 'woningen waar\'oor hogerc grens\vaarde wortH gevraagd
stuitc.n up ovensegendc bezwaren van stedebou\vkundige en verkee.rskundige nard (artike! 
11Oa). (zie hiervoor de bijlage bi] het hogere grenswaarde !<m11ulier en Hootustuk 6.4. 
Geluid uit het bestemmingsplan Wmerfi'ont Zuid Waterstad, ma!s als bijlage bij het 
ycrzock gcvoegd) 
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9 Bij de vaststelling van cen bestemmingspian, zoals ten behocve \'an hel onderhavige plan 
\\'aar sprahe is van nieu\\ te bouwen en nog niet geprojecteerde woningen, mocten de 
waardes in ach! worden genomen zoals vermdd in de artikden 44 en 45 van de Wet 
geluidhindcL Artikel 44 geeft aall dal de hoogst toelaatbare geluidbclasting \'an woningen 
binnen cen zone 50 dB(A) bedraagL Op grond van artikel45 kunnen hogere grenswaardcs 
wordell vastgestcld mel dien Yerstandc dal deze de 55 dB(A) niet!e boven mag gaan, 

10, De woningen in het plangebied Lijn gelegcn in de zone van het gczonecrde 
indllstriegehied Lorentz 

11, Ingevolge artikel 59, van de Wet gcJuidhinder kan met betrekking tot nog te bouwen 
woningen die !log niet zijn geprojectecrd, een hogcrc waarde worden vastgesteld, met dien 
vcrstandc dat deze waarde de 55 dB(/\) niet te boven mag gaan, 
De hoogst gcvraagde w~Mrde 'van 55 dB(A)., vnor de eerstelijnsbcbouwing Jangs de N302 
en deeis de Burgcl1lcester de Mccstcrstraat gaat die waarde nie! te boven, De berekende 
waardes in hel akoestisch rapport vall Royal Haskoning latcn zicn cIat de maximaal te 
venvachten geluidbdasting 55 dB(,A) is. 

12. De ,Yoningen waarvoor hogere grenswaarde nodig is, z,ijn gelegen binnen de bebolfl.vde 
tom, 'Vl?,atregelen in het overdrachtsgebied -het gcbied tU&5en de gcluidsbron, het 
industrieterrein en de geveJs van de woningen waarvoor hogere grenswaarde nodi is
sluiten 01' overwegellde bezwaren van sledc,bouwkundige aard (ar1ikel 110a), (zie hiervoor 
de bijlage bij het hogere grClJ5Waarcte !<mnulier en Hoofdstuk 64. Geluid tlit het 
bestemmingsplan Waterfront Zuid Watcrstad, zoals als bijJage bij hel verzoek gevoegd). 

Samcllloop vall Brollnen 

13, Ingcvolgc artikcl 1101' moel ook ondcrzock gcdaalJ worden naar de effectell van de 
samenioop van bronnen (cumulatie), 

14. Voor de eer~teljjnsbebou\.ving langs ck N302 geldt dal deze zijn gc1egcn in de zone van de 
N302 en die van 11(>[ industrieterrein Lorentz en voor cen dee! ook gelegen in de zone van 
de Burgemeester de Me(~sterstraat 

15, Het akoestisch rapport van Tauw toont nan dat de gccumulcerde gcluidbclasting 
ycroorzaakt \sordt door de \vegen. Dc gcluidsbijdragc van industridawaai is 
\'cl\vaarloosbaar ten opzichte van deze \\'cgcn. 

Zienswijzc 

16 Een zienswijze is tijdig ingediend \Vanneer deze voor het. eindc van de tcrrnijn van 
terinzagelegging is ontvangen. Voor de bcpaling van het uitcrste tijdstip ''{our indiening 
van cen zienswijze is de in het algcmeen bestllursrccht algcmccn aanvaardc zogcnocmde 
verzendthcorie van tocpassing, Deze is in artikei 6: 19 Awb vcrwoord: een bezwaar- of 
beroepschriH is tijdig ingediend indien bet voor het einde van de tcrmijn is ontvangen 01; 
bij verzending binnen Nederland, indien het voor het einde van de termijn tcr post is 
bezorgd. Verzendillg per tax is in de jurisprudentic algcrncen aallvaard. Om tijdig te zjjn 
ingediencl moet de zicnswijze zoats blijkt uit de tijdsaancilliding van de ontvangende 



faxmachine voor 24J)o liUr op de laatste tcrmijndng binnen zijn. 
De tennijn liep tot en met 22 oktober 2007 

17. Dc, zienswijzcn van de kamer van koophandcl is buiten behandeling gelatcn omdat: 
De indicncr van de zienswijze geon bclanghebbende is voigens de Awb art. 1 :2, lid I: 
(mode word! vcrwezen naar uitspraken van Al(lcling BS van de Raad van State 
20051053711 d.cL 16 augustus 2006 en 200705444!1 en 200705444/2 d.d. 24 oktober 
2007) Overigens is doze zienswijze tClens ingediend als zicnswijze op het ontwerp 
bestemmingsplan \Vaterfront-Zuid \Vaterstad en ingcvolge de daarbij behorende 
procedure afgehandeid 

18. De ziensw\ize van Dewoncrs Delang Zeebuurt is builen behandeling gelalGn omdat: 
- De zienswijze is ingedicnc1 na het !:>luit.en van de tennijn van 7,CS weken van het 

terinzageleggen van verzoek; 
._- De indieners yan de z.ieI1s\Y~ize geen belanghebbenden zijn volgens de Awh art lid 

I' fmede wordt \'en-\cz(,~n naal' een uitspraak van ;\fdeling BS van de Raad van State 
2(10705441!l en 20()705444i2 d.d. 24 oktobcr 20(7) 
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Ueslnit 

Oelet op het bepaalde in artikcl 83 en 59 Wet geillidhindcr, in aanrnerking gcnomen hetgecn 
vcrwoord is in: 

• Dc aanvraag hogcre grenswaarde eLd, 23 augustus 2007 met kenll1erk 107-3487, ind. 
de bijlagen I tim S. 

• i\anvullend akocstisch onderzoek Waterfi'ont --Zuid Waterstad Harderwijk van Tallw, 
met kenmerk NOO l-45l6027ARFl-pws-VI) I-NL, d.d. 24 augustus 2007. 

• I Jet akoestisch onderzoek van Royal IIaskoning mee het kenmerk 
% l518_BOfROOO J/411940!Nijm, d d. 24 augustus 2007 

en in aanmerking genomen hetgeen \vij in het vorenstaande hebben o\'crwogcn, besluiten yvij 
de benodigdc hogere waardcs als voigt vast ie steHen: 

Verkccrslawaai (art. 83) 
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Dc vdstgestekk hClgere wmmk word! op grond van artikd 110i lid I zo spocdig lllogclijk 
ingcschrcvcn in de opcnhare registers, hedodd in afdcling 2 van tite! 1 van Boek 3 van het 
Burgerlijk Wctboek. 

Bovcnstaandc bat onverkt dat de maatn:gc1cn aan de gcycl die tot gevoJg hebben dat het 
binncnniveau vo!doet aan d~ waarde van ~3 dB. diencn gcbaseerd tc 7!jn oj) de bcrck~nde 
lotaal gccumuh::crde gduldshdastingcn. I:ondcr r~k(:ning k houdcn met de. g~noemdl: aftrck 
t.q. reductic van hl.:t bronniycau. 

Dc \,;Jstgesteldc hogen: \'·;aardt: is het gcyolg VaIl ten akoe:-;tisehe afwcging en t(ldsillg ann dl..' 
\Vct gcluidhindcL Zij hedi g(;cn hetrekhing op andl:n.: wctsingskadcl's en at\vcgingen die in 
het kndcr van de ruimtclijkc ordcning (kunncn) worden gcmaakl. 

Bijlagcn die olldcrdccl uitmakcli van <lit bcsluit: 
• V(:{'zod; hogcre gn.:n:-:w;:\ardc jqll \\'ij;(.i~ing be:>kmming:splan \\'~lterfrollt Zuiu 

\Vater:;;tad. \ummer: 1073,,),87 d,d. 13 augustus 2(J07. 
0- :\anvul!end akuc~tj~cb onderz()ck \\'atcrfront -"/'uid \Vatcrswd Harckrwijk van Tau\\,. 

met Kellmerh !\(lOI-4516U27ARB-p\\~-\'OI-XL. d.d. 24 aug.ustus 2007 
• ,\kocstisch undcrzol'k Royal I Jaskoning d.d. 24 augustus 2007 met kenmerk 

9S IS I S.BO/ROOOI !41 I940!Nijm. 

Hardcrwijk, 1 f 

hurgemecstcr en wt'lhouckrs. 
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