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Besluit E  uitgaand Ja Hogere grenswaarden Bergerweg 125

Het op basis van het akoestisch onderzoek en aanvullende motivering nemen van een besluit hogere grenswaarden voor de 

voorgenomen ontwikkeling op de locatie Bergerweg 125 te Bergen.

Hogere grenswaarden Bergerweg 125

Het plangebied de bestemmingsplannen Heereweg 190-192 en Heereweg 198 ligt binnen de 
geluidzone van de Heereweg. Op grond van artikel 77, eerste lid, van de Wet geluidshinder is 
voor de opstelling van beide bestemmingsplannen een akoestisch onderzoek uitgevoerd.  Uit dit 
akoestisch onderzoek volgt dat de voorkeursgrenswaarde 48 dB op een gevel van een woning 
uit artikel 82, eerste lid, van de Wet geluidshinder voor enkele woningen wordt overschreden. 
Voor de situering van de waarneempunten en de in dit besluit betrokken woningen zie 
navolgende afbeeldingen en tabellen.

Op grond van artikel 83, eerste lid, van de Wet geluidshinder kan een hogere grenswaarde 
worden vastgesteld edoch bedraagt deze hogere grenswaarde maximaal 63 dB.

Tot het vaststellen van een hogere grenswaarde zijn conform hetgeen bepaald in artikel 110a, 
eerste lid, van de Wet geluidshinder het college van burgemeester en wethouders bevoegd. 
Het vaststellen van een Hogere Waarde is ingevolge artikel 110a, vijfde lid, van de Wet 
geluidshinder slechts mogelijk wanneer wordt vastgesteld dat toepassing van maatregelen, 
gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de weg van de gevel van de 
betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van 
de betrokken geluidsgevoelige terreinen tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 
onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Uit 
het uitgevoerde maatregelenonderzoek blijkt dat toepassing van maatregelen geen mogelijkheid 
is om de geluidsbelasting terug te brengen tot onder de voorkeursgrenswaarde.  

Aan het gemeentelijke beleid zoals geformuleerd in de gemeentelijke Beleidsnotitie Procedure 
hogere grenswaarden, 2012 wordt gelet op het uitgevoerde akoestische onderzoek en het 
maatregelenonderzoek voldaan.

b e s l u i t :

Op grond van artikel 110a van de Wet geluidshinder een Hogere Waarde voor de ten hoogst 
toelaatbare geluidsbelasting voor de bestemmingsplannen Heereweg 190-192 en Heereweg 
198, en de binnen dit bestemmingsplan te realiseren woningen zoals weergegeven in 
onderstaande tabellen en afbeeldingen, vasttestellen op maximaal het aantal dB zoals 
weergegeven in navolgende tabellen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 
het college van Bergen NH op <datum besluit> 



            

mr. M.N. (Martijn) Schroor dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
secretaris burgemeester
1

Tabel:

Heereweg 198

aantal woningen 
Heereweg 190-192

ontheffingswaarde geluidsbron

2 56 dB, resp. 54 dB Heereweg

Aantal woningen 
Heereweg 198

3 54 dB, resp. 52 dB, 
resp 50 dB

Heereweg



            

Heereweg 190-192


