
WET GELUIDHINDER
Beschikking

Aanwager
Betreft
Locatie
Datum on$an gst aanvra;ag
Datum beschikking
Kenmerk
Proiectnununer

Gemeente Borne
Vaststelling ho gere grenswaarde
Veldovenweg lLeemweg te Borne
15 ianuari 2007

ll apd,2007
200710190487

t 47 46 tHG\4/ l/V Veldhove nwe g/Le emwe g
te Borne



INHOUDSOPGAVE

Aanvraag.
Àanleiding aanvraag oÍn een hogere grenswaarde(n).
Terinzageleggrng en binnengekornen reacties.
Overwegingen ten aanzienvan de a;arÍtvra;a;g.

Beslissing op de aanvraag.

I
1

1

1

J



ww'\tr.overiissel.nI

Postadres

Provincie Overijssel

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Telefax 038 425 75 0O

Aan'raag.
Op 15 januari 2007 hebben wii van de gemeente Bome een aanwaag onwangen om hogere
grenswaarden vast te stellen ten behoeve van vier nieuw te bouwen woningen aan de Veldovenweg
en de Leemweg te Borne.

Aanleiding aa;ÍwÍa,ag om hogere grenswaarden.
De gemeente Borne heeft het voornemen mee te werken aan het verzoek betreffende de bouw van
vier woningen aan de Veldoven\À/eg en de Leemweg te Bome.
Ingevolge de bepalingen'zan de Wet geluidhinder is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de te
verwachten geluidsbelasting die de woningen zullen gaan ondervinden zonder de invloed van exÍa
maatregelen die de geluidsoverdracht beperken.

lJit onderzoek is gebleken dat de woningen een geluidsbelasting zullen gaan ondervinden - vanwege
het wegverkeerslawaai afkomstig van de rijkswegen Al en A35 - die hoger is dan de
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).
Op grond van artikel 83, lid I van de \7et geluidhinder heeft de gemeente Borne hogere waarden
aangevraagd.

T ertnzagelegsrng en binnengekornen reacties
Het ontwerpverzoek heeft vanaf 29 september 20O6 tot en met 2ó oktober 2006 bli de publieksbalie
van het gemeentehuis voor eenieder Íer inzage gelegen.

Er zíjn schriftelijke zienswijzen ingediend.

Overwegingen ten aanzien van de aanvr.rÍrg.
Ten aanzien van het voorliggende verzoek merken wij het volgende op.
r Bij de beslissing op het verzoek zljn de volgende stukken beoordeeld:

r de aanbiedingsbrief van de gemeente Borne, d.d. 12 januari 2007, kenmerk 07uit00217;
c hei aanvraagformulier hogere grensw-aarderr lTet geluidhinder, inclusief inlegvel \fl

wegverkeerslawaai;

Bii correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle 3973.4I.121

Per 24 junt 2006 heeft de provincie nieuwe telefoonnuÍxners en e-mailadressen. Het nieuwe Bezoekadres

algemene nummer is 038 499 88 99, het e-mailadres postbus@overiissel.nl. Lunenbergstra at 2 Zwolle
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' het akoestische onderzoek project "Lokatie Leemweg" te Borne, d.d. 12 juli 2006,
uitgevoerd door Munsterhuis Geluidsadvies.

De gemeente Borne heeft op basis van artikel 83, lid I van de rJTet geluidhinder een verzoek tot
het vaststellen van een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde ingediend in het
kader van een bestemmingsplanprocedure. Gedeputeerde Staten zijnvan merung-dut het artikel
hier van toepassing is.

Het gaat om vier nieuw te bouwen woningen gelegen buiten de bebouwde kom in
buitenstedelijk gebied.

Het treffen van maatregelen ontmoet overwegende bezwaren van financiële en
stedenbouwkundige aard.

De voorkeurswaarde van deze woningen bedraagt 50 dB(A);
De door de gemeente aangevraagde hogere grenswaarden bedragen:

r Als onthefflrngscriterium noemt de gemeente:

- Opvullen van een open plaats tussen aanwezige bebouwing.
Op basis van de aangeleverde informatie kunnen wij opmaken dat aan dit criterium wordt voldaan.
Op basis van artikel 2, lid 2 ondet a, punt 3e van het "Besluit grenswaarden binnen zones langs
wegen" kunnen wij dan ook de gevraagde hogere grenswaarden verlenen.

Er zíjn schriftelijke zienswijzen ingediend door
- Familie H.G. Wekking; Steenbakkersweg 30,7621 Gp te Borne en;
- Familie D. Oolbekking; Veldovenweg 1 1,7621 GR te Borne.
De zienswijzen betreffen het volgende:
- In verband met het verkeer op de Al en de A35 moet een hogere grenswaarde worden

gehanteerd voor geluid. Dit levert een probleem op in verband met de geplande woningen
en bedrijfshallen;
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-Woning
Gevel Hogere waarde t.g.v.

Rijksweg Al Rijksweg A35
Veldovenweg Zuid (geen te openen

delen aanwezig. Zgn.
"dove gevel")

n.v.t n.v.t

Oost 52
rVest (geen

verblijfsruimten
aanwezig)

n.v.t n.v.t.

Noord
1" woning Leemweg Zuid 53

Oost

W'est 54 5t
Noord

2" woning Leemweg Zuid 52

Oost

West

Noord
3" woning Leemweg Zuid 5l

Oost
\West

Noord
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- De bestaande woningen aan de Steenbakkersweg en de Veldovenweg liggen dichterbij deze
wegen en ondervinden net zoveel hinder.

De reactie van de gemeente Bome:
- Bii geluidsonderzoek ten behoeve van de geplande woningen is geconstateerd dat ten

aanzien van de woning aan de Veldovenweg de maximale hogere waarde wordt
overschreden. De zuidgevel wordt uitgevoerd als "dove gevel" en aan de westgevel zullen
geen verblijfsgebieden worden gerealiseerd waardoor op deze locatie toch woningbouw
mogelijk is. Wel moet voor deze en drie woning aan de Leemweg een hogere grenswaarde
procedure worden gevolgd. Het geluidaspect overschrijdt de voorkeursgrenswaarden maar
hiervoor kan binnen de geldende wetgeving een hogere waarde voor worden aangevraagd.
Op het moment dat op deze aanwaag door Gedeputeerde Staten van Overijssel positief
wordt besloten, is het geluidsaspect geen probleem meer.

- Voor bestaande woningen geldt voor de woningen die reeds in 198ó een geluidsbelasting
hadden die hoger was dan 65 dB(A) dat deze de afgelopen jaren in aanmerking zijn
gekomen voor een geluidssanering. De woningen van reclamanten behoren niet tot deze
categorie. Behoudens deze saneringsgevallen geldt er geen enkele wettelijke verplichting
voor overheden om geluidwerende maatregelen te nemen.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijze en de reactie hierop van de gemeente Borne,
merken wij het volgende op:
' De door de gemeente Borne gegeven reacties op de ingediende zienswijzen worden door ons

onderschreven.

' Aangezien reclamanten geen belanghebbenden zljn in deze procedure, achten wij de
ingediende zienswijzen ongegrond.

Concluderend: GS achten de ingediende zienswijzen ongegrond.

Beslissing op de aanvraag.
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten:
de door de geÍneente Borne gevraagde hogere grenswaarden ten gevolge van
wegverkeerslawaai voor de woningen gelegen aan de Veldovenweg en de Leeneweg te
Borne te verlenen
De verleende hogere grenswaarden zijn inclusief de correctie van 2 dB(A) op basis van
artikel 103 van de Wet geluidhinder"
De hogere grenswaarden ziin gebaseerd op artikel 83, lid 1 van de Wet geluidhinder,
iuncto artikel 2r ltd 2 onder a, punt 3e van het 66Beslrrit grenswaaÍden binnen zones langs
wegen",

Opgernerkt wordt dat het maxirnaal toegesÊane binnenniveau in de geluidsgevoelige
ruirnten van de woning de wettelifke waarden niet rnag overschriiden.
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Een afschrift van deze beschikking hebben wij gezonden aan:
a. Burgemeester en'V7ethouders van Borne, Postbus 200,7620 AE Borne;
b. Familie H.G. Vekking; Steenbakkersweg 30,7621 GP Borne;
c. Familie D. Oolbekking; Veldovenweg l l,7O2l GR Borne.

Gedepu

N.B. Binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van het bijgaand besluit
kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel,
team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwol\e (telefoonnummer 038 4gg 93 05)-

U kunt het bezwaarschrift desgewenst ook per fax verzenden. FIet faxnummer van het
team Juridische Zaken is 038 425 48 02.

U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u
vinden op www. overijssel.nVbezrvaarschriften.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de ciagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Voor de behandeling van een benvaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griftierecht
verschuldigd.

Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal
medewerker die bij het besluit is vermeld.

Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te wagen bij
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage (telefoonnummer 070 426 42 5l).In dat geval is griffierecht
verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

De beschikking treedt na afloop van de bezwaartermijn in werking, tenzíj voor deze datum
bezvtaar is gemaakt en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige
voorzrenrng.

voorzltter,


