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Hogere waarden Wet geluidhinder 

ONTWERPBESLUIT 

 

 

 

Datum besluit : X 

Naam project : Bestemmingsplan Boschkens - fase 4c 

Adres project : Nabij Rillaersebaan  
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Inleiding 
Het ontwerp bestemmingsplan voor Boschkens fase 4C  te Goirle  voorziet in de 
mogelijkheid tot het bouwen van maximaal 22 woningen ten noorden van de 
Rillaersebaan en achter de percelen aan de Tilburgseweg, in de kern Goirle. Aan de 
westzijde wordt het plangebied begrensd door de Venneweg. 
Voor de hiervoor genoemde locatie is een akoestisch onderzoek verricht naar de te 
verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de 
nieuwe situatie. 
 
Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone 
van de Rillaersebaan en de Tilburgseweg. De Venneweg is een 30km/uur weg, maar 
volgens de gemeente Goirle is het voornamelijk een fietsontsluiting. Om die reden hoeft 
deze weg in het onderhavige onderzoek niet meegenomen te worden. 
 

Voor de hiervoor genoemd locatie is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek 

dat voor alle woningen niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor het 

wegverkeerslawaai kan worden voldaan als gevolg van het verkeer op de Rillaersebaan. 

Onderzocht is of een hogere geluidgrenswaarde op grond van hoofdstuk 3 Besluit 

Geluidhinder jo. artikel 110a lid 1 en 3 Wet geluidhinder kan worden vastgesteld.  

 

Procedure 

Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde is de 

procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in 

samenhang met artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) gevolgd. Het ontwerpbesluit 

ligt 6 weken ter inzage. 

 

Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van een hogere waarde is gelijktijdig met het 

ontwerp-bestemmingsplan "Boschkens- fase 4c" ter inzage gelegd.  

 

Beoordelingskader 

In de Wgh zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidsbelasting van 

wegverkeerslawaai. De Wgh gaat daarbij uit van een voorkeursgrenswaarde (48 dB) en 

een ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (63 dB). Een geluidsbelasting onder de 

voorkeursgrenswaarde is in het algemeen zonder meer toelaatbaar. De effecten van 

geluid worden dan aanvaardbaar geacht. Een geluidsbelasting hoger dan de ten hoogst 

toelaatbare geluidsbelasting is niet toelaatbaar. Een geluidsbelasting in het gebied tussen 

de voorkeursgrenswaarde en de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting is alleen 

toelaatbaar na een afwegingsproces. De afwegingsproces heeft vorm gekregen in de 

procedure hogere grenswaarde voor geluid. 

 

Indien het toepassen van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de verwachte 

geluidsbelasting van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige 

bestemmingen, onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel stuiten op overwegende 

bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of 

financiële aard, is een hogere waarde mogelijk. Indien een hogere waarde wordt 

vastgesteld, zal gemotiveerd moeten worden waarom dergelijke maatregelen 

redelijkerwijs niet of in onvoldoende mate realiseerbaar zijn.  
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Beoordeling  

Als onderzoeksgebied is bepaald de nieuwe woningen in de onderzoekszone van het 

wegvak Rillaersebaan. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van 

het wegverkeer op de Rillaersebaan ten hoogste 58 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g 

WgH) bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee overschreden. De 

maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. 

 

Voor de kavels C.01 tot en met kavel C.09 is de geluidsbelasting onder de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB en kunnen er woningen worden gerealiseerd zonder 

hogere waarde besluit. Voor de overige kavels C.10 tot en met C22 is een hogere waarde 

noodzakelijk. 

 

De verdeling is als volgt: 

  

Kavel nr. aan te vragen hogere grenswaarde [dB] 

C.10 50 

C.11 56 

C.12 54 

C.13 54 

C.14 55 

C.15 54 

C.16 55 

C.17 53 

C.18 53 

C.19 52 54 

C.20 52 52 

C.21 53  

C.22 58 50 

 

Tabel 1: kavels aangevraagde hoge grenswaarden 

De getoonde waarden zijn inclusief een aftrek van 5 dB conform art. 110g Wgh. Voor 

toetsing aan het binnenniveau bij het beoordelen van de aanvraag voor de Wabo-

vergunning dient uitgegaan te worden van de waarde exclusief deze aftrek. 

 

Afweging 

In de Wet geluidhinder wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere 

grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde 

worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van 

de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel 

overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, 

verkeerskundige,vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen 

worden getroffen: 

• Maatregelen aan de bron, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van een 

geluidarm wegdektype; 

• Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een 

geluidscherm/grondwal; 

• Maatregelen bij de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan 

of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke. 
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Een hogere waarde kan pas worden verleend als inzichtelijk is gemaakt dat maatregelen 

onvoldoende doeltreffend zijn. 

 

Maatregelen  

Er is een aantal mogelijkheden om de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai op 

gevels te verminderen dan wel te beperken:  

 

Bronmaatregelen 

Maatregelen om de verkeersintensiteit terug te brengen passen, gelet op de functie van 

de Rillaersebaan, niet in de verkeersstructuur. De gemeente heeft de snelheid op de 

Rillaersebaan in het verleden al teruggebracht van 80 km/ uur naar 50 km per uur. Het 

vervangen van het asfalt op de Rillaersebaan door een geluidreducerend asfalt  is bij deze 

snelheid onvoldoende doeltreffend en niet kosteneffectief, dat wil zeggen relatief veel te 

duur. 

  

Overdrachtsmaatregelen 

Maatregelen in de overdracht sfeer zijn alleen effectief als deze bestaan uit een scherm of 

wal van voldoende hoogte. De toekomstige woningen in het plangebied worden met de 

achtergevel naar de Rillaersebaan gesitueerd en worden ontsloten via een afzonderlijke 

weg aan de voorzijde, die parallel aan de Rillaersebaan loopt. In het huidige model is een 

muur tussen de Rillaersebaan en de woningen van 2,5m opgenomen. Deze muur zorgt 

ervoor dat de geluidbelasting ten gevolge van de Rillaersebaan op de woningen verlaagd 

is 

 

Ontvanger maatregelen 

Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit. De 

geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau in de 

woning niet meer bedraagt dan 33 dB. In het kader van de procedure hogere grenswaarde 

èn gelet op de voorgenomen samenstelling van de uitwendige scheidingsconstructie van 

de nieuw te realiseren bebouwing, dient te worden beoordeeld of met de beoogde 

(bouw)materialen kan worden voldaan aan de aanvullende eis betreffende het ten hoogst 

toelaatbare binnenniveau voor de woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 

 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de vast te stellen hogere grenswaarde daarmee 

maximaal 58 dB is bij kavel C22  Bij de overige van kavels varieert de hogeregrenswaarde 

van 52 tot en met 55 dB  met de thans gebruikelijke bouwmethoden is met deze 

geluidsbelasting nauwelijks noodzakelijk om extra maatregelen te  treffen aan de gevel 

om de voorgeschreven binnenwaarde te voldoen. 

 

Gecumuleerde geluidsbelasting 

In de Wet geluidhinder is in artikel 110f opgenomen dat indien een woning waarvoor een 

hogere grenswaarde nodig is en is gesitueerd in twee of meerdere zones, de 

geluidsbelasting als gevolg van de verschillende zones gecumuleerd moet worden. Voor 

deze locatie is er sprake van een gecumuleerde geluidsbelasting 

 
  



 5 

Afweging subcriteria 

Naast de beschouwde hoofdcriteria die als doel hebben de overschrijdingen zo klein 

mogelijk te houden, gelden er ook subcriteria waaraan het bouwplan dient te voldoen om 

voor ontheffing in aanmerking te komen. Voor wegverkeerslawaai in een binnenstedelijke 

situatie zijn deze als volgt: 

a. opname in een stads- of dorpsvernieuwingsplan; 

b. het door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afscherming 

gaan vervullen voor andere woningen of voor andere geluidgevoelige gebouwen of 

geluidgevoelige objecten; 

c. ter plaatse noodzakelijk zijn om reden van grond- of bedrijfsgebondenheid; 

d. het ter plaatse situeren als vervanging van bestaande bebouwing; 

e. het door de gekozen situering opvullen van een open plaats tussen aanwezige 

bebouwing; 

 

In dit geval wordt voldaan aan criterium a. Het plan is onderdeel van een 

vernieuwingsplan. 

 

Binnenwaarde 

Conform artikel 3.3 van het Bouwbesluit geldt voor woningen een wettelijke 

binnenwaarde van 33 dB. Deze waarde mag niet worden overschreden. Deze wettelijke 

binnenwaarde is uitgangspunt bij de ontwikkeling van de bouwplannen. 

 

Zienswijzen 

Het voorliggende ontwerpbesluit tot vaststellen van hogere grenswaarden wordt gedaan 

in het kader van het bestemmingsplan Boschkens fase 4c. Conform artikel 110c lid 1 van 

de Wet geluidhinder is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

Het ontwerpbesluit wordt gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegd. 

 

Besluit 

Burgemeester en wethouders van Goirle concluderen dat geluidsreducerende 

maatregelen niet zover mogelijk zijn dat aan de voorkeursgrenswaarde kan worden 

voldaan. Het is daarom noodzakelijk om hogere geluidswaarden voor deze locaties vast te 

stellen. Op grond hiervan besluiten burgemeester en wethouders, gelet op bovenstaande 

overwegingen en de bepalingen als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht en Hoofdstuk VIIIa van de Wet geluidhinder, de hogere waarden vast te 

stellen voor de contouren in het plangebied zoals aangegeven in tabel 1 van dit 

ontwerpbesluit. 

 

Goirle, 21 augustus 2018. 
 

Goirle, X 2019. 
het college van burgemeester en wethouders  
Jolie Hasselman                                      Mark van Stappershoef 
gemeentesecretaris                               burgemeester 
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Bijlage I:  "Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen 
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