
BESLUIT WET GELUIDHINDER

Vaststelling hogere waarden omgevingsvergunning 
artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo

bouwveld A, B en C De Laren te Almere
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Besluit Wet geluidhinder

Besluit op grond van de Wet geluidhinder met betrekking tot vaststelling van hogere 
waarden in verband met de omgevingsvergunning artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° 
van de Wabo ten behoeve van ruime afwijking bestemmingsplan mogelijk maken van 
woningen gelegen op bouwveld A, B en C in De Laren Almere Haven. 
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft op 10-04-2018 een 
aanvraag omgevingsvergunning (OLO 3585005) ontvangen. Het gaat om de activiteiten 
ruimtelijke ordening (Wabo artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°). Onderdeel van de 
aanvraag is een akoestisch rapport, opgesteld door gemeente Almere kenmerk 
DSO/Ruimte/2018/AO12032018 versie 1 d.d. 12 maart 2018. Het gaat om het mogelijk 
maken van woningbouw op de bouwvelden A, B en C in De Laren in Almere Haven.

De locaties liggen binnen de geluidzone van de rijksweg A6 en Havendreef. Daarom is 
onderzocht wat de toekomstige geluidbelasting op de gevels van de geplande woning zal 
zijn vanwege deze wegen.  Het akoestisch onderzoek richt zich op toetsing aan de 
voorkeursgrenswaarde overeenkomstig artikel 82 Wet geluidhinder en eventueel vast te 
stellen hogere waarden Wet geluidhinder overeenkomstig artikel 83 Wet geluidhinder. 
Aangetoond is dat de voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai wordt 
overschreden. De voorkeursgrenswaarde voor wegen bedraagt 48 dB en de maximale 
ontheffingswaarde bedraagt voor de rijksweg A6 en Havendreef 53 dB in de onderhavige 
situatie. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat bij de geplande locaties, gelegen op de 
bouwvelden A, B en C, op de noordgevel 1e lijnbebouwing, de voorkeursgrenswaarde 
wordt overschreden ten gevolge van verkeer op rijksweg A6 alsmede ten gevolge van 
verkeer op de Havendreef. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. De 
geluidbelasting op de overige gevels van de woning voldoet aan voorkeursgrenswaarde. 
Met dit besluit wordt voor meerdere woningen een hogere waarden vastgesteld. 
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1.2 Verstrekte gegevens
De volgende gegevens zijn verstrekt:

 Het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de uitwendige 
scheidingsconstructie opgesteld door gemeente Almere met kenmerk 
DSO/Ruimte/2018/AO12032018 versie 1 d.d. 12 maart 2018.

 De aanvraag met OLO nummer: 3585005 met ruimtelijke onderbouwing 
opgesteld door Van Riezen & Partners (29 maart 2018).

 Verzoek (9 augustus 2018) gemeente Almere tot opstellen van besluit hogere 
waarde geluid.

1.3 Ontvankelijkheid
Het akoestisch onderzoek is beoordeeld op volledigheid en juistheid. Ten aanzien van de 
bepaling van de doelmatigheid van bron- en overdrachtsmaatregelen gaat het akoestisch 
onderzoek uit van het gegeven dat toepassing van overdrachtsmaatregelen op deze 
locatie niet wenselijk/niet mogelijk is. Rekening houdend met de lokale situatie en het 
feit dat overdrachtsmaatregelen op betreffende locatie inderdaad vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt op bezwaren stuit is verder onderzoek naar doeltreffendheid 
van maatregelen niet zinvol. Het akoestisch rapport is compleet en ontvankelijk voor een 
hogere waardenprocedure.

1.4 Procedure
De procedure is en wordt overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk VIIIa van de Wet 
geluidhinder en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.
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2. OVERWEGINGEN 

2.1 Maatschappelijke noodzaak
Het toegestane gebruik van de betreffende bouwvelden is wonen met een 
geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde Wet geluidhinder of verleende 
hogere waarde. De initiatiefnemer wil op de betreffende bouwvelden woning realiseren 
met een gewijzigde verkaveling waardoor de geluidbelasting op meer locaties hoger zal 
zijn dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder dan waarvoor 
hogere waarden reeds zijn verleend. Hogere waarden zijn voor deze extra locaties niet 
vastgesteld. Daarom heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend voor het afwijken van het bestemmingsplan voor deze extra locaties.     

2.2 Het akoestisch onderzoek
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat woningen op de extra en of gewijzigde locaties 
een geluidbelasting ondervinden hoger dan de voorkeursgrenswaarde als bedoeld in 
artikel 82 Wet geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde bedraagt voor wegverkeer 48 dB.  
Het ten hoogst toegestane geluidsniveau waarvoor het college van B&W een hogere 
waarde kan vaststellen bedraagt 53 dB. De geluidbelasting op de geplande woning 
overschrijdt niet deze maximale ontheffingswaarde. Ten aanzien van de toets aan artikel 
3.3 van het Bouwbesluit 2012 kan worden opgemerkt dat een akoestisch onderzoek naar 
de geluidwering van de gevel nog zal worden ingediend bij een bouwaanvraag om 
daarmee aan te tonen dat voldaan kan worden aan het Bouwbesluit. De eventuele extra 
benodigde maatregelen om te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit zullen op de 
geveltekeningen etc. worden aangegeven. Bovenstaande is voor het college aanleiding 
om, rekening houdend met aspecten als mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, 
overeenkomstig art. 110a van de Wet geluidhinder en hoofdstuk VIIIa van de Wet 
geluidhinder, voor de geplande woningen/locaties een hogere waarden Wet geluidhinder 
vast te stellen.

2.3 Afweging bron- en overdrachtsmaatregelen
De Wet geluidhinder (artikel 77 lid 2) stelt een verplichting om mogelijke toepassing van 
bron- en overdrachtsmaatregelen te beschouwen. Artikel 110a lid 5 Wet geluidhinder 
stelt dat er pas hogere waarden kunnen worden vastgesteld als bron- en 
overdrachtsmaatregelen worden getroffen. Bron- en overdrachtsmaatregelen hoeven 
niet te worden getroffen als ze onvoldoende doeltreffend zijn of als er sprake is van 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 
landschappelijke of financiële aard. 

De (on)mogelijkheden tot het treffen van maatregelen zijn hieronder beschreven. 

Mogelijke bronmaatregel is het toepassen van een stillere wegdekverharding op de 
rijksweg A6. Op 21 maart 2013 is het Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-
Almere ondertekend. In dit besluit zijn maatregelen afgewogen. Ter hoogte van De 
Laren wordt als wegdek tweelaags ZOAB toegepast. De snelheid van het verkeer op de 
Havendreef wordt verlaagd van 80 km/uur naar 60 km/uur. Het toepassen van een 
geluidsreducerend wegdek wordt als financieel niet doelmatig beoordeeld.

Overdrachtsmaatregelen kunnen bestaan uit geluidschermen of wallen. Er worden geen 
maatregelen in de overdracht toegepast, deze zijn als niet doelmatig beoordeeld.
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Vanwege de ligging en de onevenredige kosten van deze maatregel voor een beperkt 
aantal woningen kan worden aangegeven dat het toepassen van deze maatregel vanuit 
stedenbouwkundig en financieel oogpunt op bezwaren stuit. In dit besluit wordt dan ook 
geen rekening gehouden met een scherm.

Andere mogelijke overdrachtsmaatregelen zijn het vergroten van de afstand van de 
woning tot de weg. Het vergroten van de afstand van het plan tot de weg is niet 
mogelijk vanwege de grootte van de kavels en de verdeling van de bebouwing op de 
bouwvelden. 

De gecumuleerde geluidbelasting wordt aanvaardbaar geacht als deze ten hoogste 3 dB 
hoger is dan de hoogst geldende maximaal toegestane ontheffingswaarde, geldend voor 
de te toetsen situatie. Hierbij geldt dat voor wegverkeerslawaai deze wordt vermeerderd 
met de van toepassing zijnde aftrek ex art. 110g Wet geluidhinder. De ten hoogst 
geldende maximale toegestane ontheffingswaarde is 53 dB inclusief aftrek ex. Art. 110g 
Wet geluidhinder. Dit is dus 58 dB excl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wet geluidhinder. De 
maximale gecumuleerde geluidbelasting van 57 dB wordt hiermee aanvaardbaar geacht.

Geconcludeerd kan worden dat maatregelen om de geluidbelasting op de te projecteren 
woningen terug te dringen, op overwegende bezwaren stuiten. De Wet geluidhinder 
vereist daarom geen bron- en/of overdrachtsmaatregelen bij het vaststellen van de 
hogere waarden. 

2.4 Toetsing aan hogere waardenbeleid
Gemeente Almere heeft geen hogere waardenbeleid. Wel kan in zijn algemeenheid 
worden gesteld dat gemeente Almere alleen hogere waarden zal verlenen als een 
aanvaardbaar akoestisch klimaat wordt gerealiseerd. Hieronder een beschouwing in 
hoeverre een aanvaardbaar akoestisch klimaat wordt gerealiseerd. Uitgangspunt hierbij 
is het akoestisch onderzoek opgesteld door gemeente Almere met kenmerk 
DSO/Ruimte/2018/AO12032018 versie 1 d.d. 12 maart 2018.

Bij het verlenen van de hogere waarde is een gebruikelijke voorwaarde dat de 
betreffende woning beschikt over een geluidluwe zijde. Uit het hiervoor aangehaalde 
akoestisch onderzoek, dat eveneens onderdeel uitmaakt van de aanvraag 
omgevingsvergunning, blijkt dat de zuidzijde van de woningen een lagere 
geluidbelasting heeft dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden. Hiermee 
beschikken alle woningen over een geluidluwe zijde.

2.5 Waarborging binnengeluidsniveau
Het Bouwbesluit stelt eisen ten aanzien van de geluidwering van de gevels van 
woningen. Om inzicht te krijgen in de noodzakelijke maatregelen voor een aanvaardbaar 
binnengeluidsniveau zal door de aanvrager omgevingsvergunning bouwen een 
akoestisch onderzoek moeten worden ingediend. Uitgangspunt hierbij is de 
geluidbelasting exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder. Uit dit onderzoek moet 
blijken of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn bij de woning en een aanvaardbaar 
binnengeluidsniveau is geborgd. Deze maatregelen moeten op de geveltekeningen 
aangegeven zijn. 
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2.6 Ontwerpbesluit hogere waarden 
Het college heeft in mei 2018 besloten in ontwerp hogere waarden Wet geluidhinder vast 
te stellen. Dit ontwerpbesluit is conform artikel 110c van de wet geluidhinder en artikel 
3.12 van de Algemene wet bestuursrecht op 15 juni 2018 gepubliceerd en heeft conform 
artikel 3.11 en 3.16 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 18 juni 2018 tot en met 
30 juli 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 
hogere waarden ingediend waardoor het besluit ongewijzigd kan worden vastgesteld.
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3. BESLUIT

Gelet op artikel 83 van de Wet Geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en op 
bovenstaande overwegingen hebben burgemeester en wethouders van de gemeente 
Almere besloten de volgende hogere waarden vast te stellen:

Omschrijving
(zie figuur 1 
onderstaand)

Gebied Bron Maximale 
hogere waarde

Veld A 08 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
50 dB

Veld A 09 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
50 dB

Veld A 10 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
50 dB

Veld A 11 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
50 dB

Veld A 12 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
50 dB

Veld A 13 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
50 dB

Totaal aantal woningen: 6 stuks

Figuur 1 – locaties van geplande woningen in veld A – De Laren
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Omschrijving
(zie figuur 2 
onderstaand)

Gebied Bron Maximale 
hogere waarde

Veld B 10 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
-

Veld B 11 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
-

Veld B 12 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
-

Veld B 13 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
-

Veld B 14 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
49 dB

Veld B 15 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
50 dB

Veld B 16 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
50 dB

Veld B 17 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
50 dB

Veld B 18 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
50 dB

Veld B 19 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
50 dB

Veld B 20 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
51 dB

Veld B 21 De Laren Rijksweg A6
Havendreef

50 dB
51 dB

Totaal aantal woningen: 12 stuks

Figuur 2 - locaties van geplande woningen in veld B – De Laren
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Omschrijving
(zie figuur 3 onderstaand)

Gebied Bron Maximale 
hogere waarde

Veld C 12 De Laren Rijksweg A6 50 dB
Veld C 13 De Laren Rijksweg A6 50 dB
Veld C 15 De Laren Rijksweg A6 50 dB
Veld C 16 De Laren Rijksweg A6 50 dB
Veld C 28 De Laren Rijksweg A6 50 dB
Veld C 32 De Laren Rijksweg A6 50 dB
Veld C 36 De Laren Rijksweg A6 49 dB
Veld C 37 De Laren Rijksweg A6 49 dB
Veld C 38 De Laren Rijksweg A6 49 dB

Veld C – 15 extra woningen De Laren Rijksweg A6 50 dB
Totaal aantal woningen: 24 stuks

Figuur 3 - locaties van geplande woningen in veld C – De Laren

Ondertekening:

mr. drs. P.M.R. Schuurmans
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Kenmerk: 389981/HZ_BHG-85665

Lelystad, 14-8-2018


