Besluit Vaststelling hogere grenswaarde voor geluidbelasting van het wegverkeerslawaai.
Burgemeester en wethouders van Bergen;
gelezen het bestemmingsplan Herenweg 273A in Egmond aan den Hoef waarin de
agrarische bestemming op het perceel Herenweg 273A vervangen wordt door een
woonbestemming. De bedrijfsbebouwing op dit perceel wordt gesloopt en daarvoor in de
plaats worden vijf woningen gebouwd. De bestaande bedrijfswoning blijft behouden en krijgt
een woonbestemming.
Een van de nieuw te bouwen woningen, de woning (stolp aan de Herenweg), is gelegen aan
een weg waar een geluidsbelasting ontstaat als gevolg van wegverkeerslawaai die hoger is
dan de voorkeursgrenswaarde zoals vastgelegd in de Wet Geluidhinder van 48 dB(A);
overwegende, dat maatregelen aan de bron het aanpassen van het wegdek niet het
gewenste resultaat oplevert, omdat dit nog steeds tot een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde zal leiden. Het terugdringen van de verkeersintensiteit op deze weg
stuit op bezwaren van verkeerskundige aard. Het aanpassen van de snelheid naar een 30
km zone is tevens vanuit verkeerskundig oogpunt onwenselijk. De Herenweg is een
doorgaande provinciale weg buiten de bebouwde kom met een snelheid van 60 km/uur. Het
treffen van overdrachtsmaatregelen zoals het plaatsen van een scherm is vanuit financieel
oogpunt niet rendabel. Tevens geldt dat het vanwege de ontsluiting van het plangebied op
de Herenweg niet mogelijk is om een voldoende effectieve afscherming te realiseren die
stedenbouwkundig en verkeerskundig gewenst is;
overwegende dat bij het ontwerp van de woning aan de Herenweg rekening gehouden moet
worden met de gevelbelasting als gevolg van de Herenweg. Tijdens de ontwerpfase en voor
de bouwaanvraag dient een bouwakoestisch onderzoek aan te tonen hoe aan de
grenswaarde voor het binnenniveau voldaan gaat worden. De woning moet voldoen aan het
in het Bouwbesluit 2012 vastgestelde binnenniveau van 33 dB;
overwegende dat bij een gecumuleerde gevelbelasting van ten hoogste 58 dB een maximale
gevelwering nodig is van 25 dB. De minimumeis uit het Bouwbesluit is 20 dB. Dit betekent
dat een aanvullende gevelwering van nog eens 5 dB benodigd is om aan de grenswaarde
voor het binnenniveau te kunnen voldoen;
gelet op artikel 85, eerste lid van de Wet geluidhinder, waarin is bepaald dat voor een woning
in buitenstedelijk gebied een hogere waarde mag worden vastgesteld dan de geluidbelasting
genoemd krachtens artikel 83 lid 1 Wet geluidhinder tot een waarde van ten hoogste 53 dB;

besluiten:
gelet op voorgaande overwegingen:
vast te stellen een geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen woning (stolp) aan
de Herenweg 273A in Egmond aan den Hoef, kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie
E, nummers 1079 en 1883 van ten hoogste
 53 dB
de bovengenoemde ontheffing wordt verleend onder de volgende voorwaarde:
er dienen aan de gevels van de nieuwe woning (stolp) aan de Herenweg 273A zodanige
maatregelen te worden genomen dat het geluidsniveau in de geluidsgevoelige ruimten van
de woning voldoet aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen ten aanzien van het
binnenniveau.
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