Gemeente Etten-Leur
aanvraagformulier
hogere waarden Wet geluidhinder
1. Algemene gegevens
Aanvrager

: Gemeente Etten-Leur

Adres

: Postbus 10.100

Postcode

: 4870 GA

Woonplaats

: Etten-Leur

Contactpersoon

: J. Verbraaken

Telefoonnummer

: 076-5024431

Datum aanvraag

: 19 mei 2015

2. Akoestisch onderzoek
Titel

: Akoestische onderzoek Spoorlaan 108 te Etten-Leur

Uitgevoerd door

: Gemeente Etten-Leur

Datum

: 22 oktober 2014

Rapportnummer

: 14021289/22 oktober 2014

3. Bestemmingsplan
Naam vigerend bestemmingsplan

: Centrum Oost

Naam nieuw, eventueel in voorbereiding zijnd, bestemmingsplan

: Spoorlaan 108

4. Kader van de aanvraag
X nieuw bestemmingsplan
0 projectbesluit
0 aanleg/reconstructie van een weg buiten bestemmingsplan

5. Situatie
Voor welke situatie(s), genoemd in de Wet geluidhinder of Besluit geluidhinder, wordt
een hogere waarde aangevraagd?
X artikel 83 lid 2 Wgh
0 artikel ==
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6. Geluidgevoelige woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen
rekenpunt
locatie/adres
hoogte (m)
02 – 4,5 m. Spoorlaan ong.

bestemming

aantal

woning

kadastraal
nummer
L 7702

bron

aftrek
aangevraagde
art. 110g Wgh
waarde*
5
60

Spoorlaan/Liesbosweg

04 – 4,5 m. Spoorlaan ong.

woning

L 7702

Spoorlaan/Liesbosweg

5

60

06 – 4,5 m. Spoorlaan ong.

woning

L 7702

Spoorlaan/Liesbosweg

5

60

08 – 4,5 m. Spoorlaan ong.

woning

L 7702

Spoorlaan/Liesbosweg

5

60

* aangevraagde waarde is de waarde inclusief aftrek conform art. 110 g Wgh
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7. Welke maatregelen zijn overwogen en welke worden gerealiseerd
Er zijn maatregelen overwogen. Zie punt 8.

8. Redenen die aan het verzoek ten grondslag liggen
De geluidsbelasting overschrijdt de voorkeursgrenswaarde en het is vanwege
stedenbouwkundige en financiële redenen ongewenst om aan de bron of in het
overdrachtgebied maatregelen te treffen. De kosten om de Spoorlaan/Liesbosweg van
stil asfalt te voorzien staan niet in verhouding met de verkregen reductie. Daarnaast is
deze maatregel niet afdoende om de geluidbelasting tot aan de voorkeursgrenswaarde
terug te dringen en gaat het om slechts vier geluidgevoelige bestemmingen..

9. Ontheffingsgronden
De beoogde nieuwbouw wordt ter plaatse gesitueerd als vervanging van bestaande
bebouwing en met de beoogde nieuwbouw wordt een open plek tussen bestaande
bebouwing opgevuld.
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10. Op welke wijze wordt voldaan aan de norm(en) voor het binnenniveau
Bij de bouwaanvraag wordt er getoetst aan het Bouwbesluit. Daarbij dient aangetoond
te worden dat het binnenniveau van 33 dB gegarandeerd aanwezig is. Eerst dan kan
de bouwvergunning verleend worden.
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