
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; 
 

Gelet op de bepalingen van de Wet geluidhinder; 
 

in overweging nemende, 
 
- dat is gebleken dat bij realisatie van het bestemmingsplan woningbouw Herenweg te 

Donkerbroek de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder met maximaal 4 dB zal worden 
overschreden; 
 

- dat in eerste instantie is gezocht naar maatregelen om een procedure ten aanzien van een 
hogere grenswaarde Wet geluidhinder te voorkomen; 

 
- dat het verder vergroten van de afstand tussen weg en gevels in de huidige opzet van twee 

woningen landschappelijk gezien niet wenselijk is. De betreffende woningen zijn zover 
mogelijk terug gerooid vanaf de Herenweg; 

 
- dat het toepassen van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten 

geluidsbelasting aan de bron door het verleggen van verkeersstromen, niet behoort tot de 
mogelijkheden. Reële mogelijkheden om de relatief lage verkeersintensiteit omlaag te 
brengen, zijn niet aanwezig en ook niet gewenst. Ten slotte is het, gelet op het feit dat het 
hier slechts om de overschrijding bij twee woningen gaat, niet reëel om op het betreffende 
wegvak zogenaamd stil asfalt toe te passen; 

 
- dat het oprichten van schermen en/of wallen voor incidentele woningen niet aansluit bij het 

landschappelijke beeld van de Herenweg; 
 

- dat - samengevat - het toepassen van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te 
verwachten geluidsbelasting tot de voorkeurswaarde, bezwaren ontmoet van verschillende 
aard (maximale afstand tot bron, verkeerskundige aard, landschappelijke aard); 

 
- dat, vanwege het feit dat maatregelen aan de weg of tussen de weg en de twee woningen 

niet mogelijk zijn, er in de te realiseren woning er zodanige gevelmaterialen worden 
toegepast dat de binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deuren en ramen niet zal worden 
overschreven; 

 
- dat de Wet geluidhinder het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid geeft 

om binnen de grenzen van de gemeente een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting vast te stellen; 

 
- dat compenserende maatregelen zullen worden getroffen aan de gevels waardoor het 

hogere geluidsniveau als minder hinderlijk zal worden ervaren; 
 

- dat betrokken belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om gedurende zes weken 
schriftelijk en/of mondeling zienswijzen naar voren te brengen, van welke mogelijkheid 
wel/geen gebruik is gemaakt.  
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b e s l u i t : 
 
1. Op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder de volgende hoogst toelaatbare waarden 

vast te stellen: 
 

Figuur 1: waarneempunten 

 
 
Figuur 2: geluidsbelasting waarneempunten in dB inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh 

 
 

 
Onder de voorwaarde dat: 
- Maatregelen zullen worden getroffen om de waarde binnen de woning bij gesloten ramen 

terug te brengen tot de in de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder of het Bouwbesluit 
vastgestelde binnenwaarden. 

 
Voor de situering en nadere informatie wordt verwezen naar: 
- Bijlage 1 behorende bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan woningbouw 

Herenweg te Donkerbroek (Akoestisch onderzoek nieuwbouw Herenweg te Donkerbroek, 
BügelHajema, 15-11-2016). 

 
 

Besloten in de openbare collegevergadering van DD-MM-JJJJ 
 

 , secretaris. , burgemeester. 


