
BESLUIT 

 

Hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet 

geluidhinder) ter plaatse van de locatie ‘de Urkerweg, de Scandinaviëlaan, de 

Kometenlaan en Pilotenweg’ te Emmeloord. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Het besluit van het College van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder om, 
gelet op de bevoegdheid volgend uit artikel 110a van de Wet geluidhinder, een hogere 
waarde van 51 dB tot 55 dB vast te stellen bij het bestemmingsplan ‘Emmeloord-West’ 
ten behoeve van de uitbreidingsmogelijkheden van maatschappelijke functies, waaronder 
een nieuwe ontwikkeling in de vorm van een zorginstelling met woonzorgvoorziening met 
dagbesteding en nieuwe woning op de percelen genoemd in de onderstaande tabel.  
 
Aanleiding  
Het bestemmingsplan ‘Emmeloord-West’ wordt geactualiseerd. Door de provincie is voor 
vier locaties aan de Urkerweg goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan 
"Emmeloord-West 2006" met betrekking tot geluidsbelasting, toen de provincie nog 
bevoegd was. Het betreffen maatschappelijke functies voor zover het bouwvlak destijds 
gelegen was binnen de 50 dB(A)-contour (oude voorkeursgrenswaarde) van de Urkerweg 
en waar nog bebouwingsmogelijkheden mogelijk zijn (ziekenhuislocaties, locatie 
Groenhorstcollege en locatie st. Philadelphia). Voor die delen is tot op heden het 
bestemmingsplan Emmeloord-West uit 1979 nog van kracht. Aangezien het voorliggende 
bestemmingsplan op deze locaties en twee andere locaties nieuwe geluidgevoelige 
objecten mogelijk maakt, is geluidsonderzoek uitgevoerd. Tevens is een nieuwe 
ontwikkeling meegenomen, namelijk een zorginstelling met woonvoorziening en 
dagbesteding. Ook een ontwikkeling aan Pilotenweg 5 is onderzocht. Ter plaatse van de 
genoemde locaties worden nieuwe bouwmogelijkheden van maatschappelijke functies 
gerealiseerd. Dit zijn op grond van de Wet geluidhinder geluidsgevoelige functies 
waarvoor, indien gelegen binnen de geluidszone van een gezoneerde weg, akoestisch 
onderzoek nodig is. Conclusie is dat een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld 
voor deze locaties, omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden.  
 
Onderzoek 

De locaties zijn gelegen binnen de geluidszone van de Urkerweg, Scandinaviëlaan en een 
deel van de Kometenlaan. Deze wegen zijn op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) 
gezoneerd. Ten gevolge van het verkeer op deze wegen is dan ook onderzoek (zie 
bijlagen) uitgevoerd aan de gevels van de te bouwen woningen. 
 
Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat (deels) is gelegen binnen 
een zone zoals hiervoor omschreven, dient voldaan te worden aan het gestelde in de 
Wgh (artikel 76 Wgh. Hiertoe is bij de voorbereiding daarvan een akoestisch onderzoek 
noodzakelijk (artikel 77 Wgh). Het onderzoek moet inzicht geven in de geluidsbelasting 
op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen binnen de zone en dient 
in eerste instantie betrekking te hebben op de geluidsbelasting op de gevels zonder 
maatregelen (bronmaatregelen en/of afscherming). 
 
Bij de projectie van bebouwing (nieuwbouw) dient in principe te worden voldaan aan de 
in artikel 82 Wgh of artikel 3.1 Besluit geluidhinder gestelde hoogst toelaatbare 
geluidsbelasting van Lden 48 dB (de voorkeursgrenswaarde). Als blijkt dat de 
geluidsbelasting op de gevel meer dan de voorkeursgrenswaarde bedraagt, dient het 
effect van bron- en/of overdrachtsmaatregelen te worden onderzocht. Dit heeft als doel 
de geluidsbelasting te beperken tot de voorkeursgrenswaarde. 
 
Indien uit het akoestisch onderzoek echter blijkt dat genoemde maatregelen om de 
geluidsbelasting te beperken tot Lden 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel 
overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan is het College van 



Burgemeester en Wethouders (B&W) binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot 
het vaststellen van een hogere waarde. 
 
Voor nieuwe bouwmogelijkheden voor maatschappelijke functies binnen de bebouwde 
kom bedraagt de maximale ontheffingswaarde Lden 63 dB. 
 

Resultaten 

Geluidsbelasting 30 km/h wegen: 

Alleen op locatie 2 (Stichting Philadelphia tehuis) wordt de streefwaarde van 48 dB 
ten gevolge van de Oude Vlie met slechts 1 dB overschreden, hetgeen niet tot 
ontoelaatbare hinder zal leiden en de te treffen maatregelen (financieel) niet in 
verhouding staan tot het beoogde effect. Daar het geen gezoneerde weg betreft en er 
geen hogere waarde hoeft te worden vastgesteld zijn aanvullende maatregelen om de 
geluidsbelasting met 1 dB te reduceren niet doelmatig. 
Op alle overige locaties voldoet de geluidsbelasting ten gevolge van de 30 km/h 
wegen aan de gehanteerde streefwaarde van 48 dB. 
 

Geluidsbelasting zoneringsplichtige wegen: 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt door de Urkerweg, de Scandinaviëlaan 
en de Kometenlaan overschreden, maar er kan worden voldaan aan de ‘maximale 
ontheffingswaarde’ (art.83, 2e lid Wgh) van 63 dB. Daar de voorkeursgrenswaarde wordt 
overschreden, zijn bron- en overdrachtsmaatregelen overwogen. Deze zijn niet 
doeltreffend en/of niet passend, zodat een hogere grenswaarde wordt vastgesteld voor 
de volgende locaties. Indien blijkt dat de voorgedragen oplossingen vanuit 
stedenbouwkundig, verkeerskundig, vervoerskundig of financieel opzicht niet mogelijk 
zijn of onvoldoende effect hebben, kan het college van B&W een hogere grenswaarde 
verlenen.  
 
Er is onderzocht of maatregelen kunnen worden getroffen om de geluidsbelasting te 
reduceren. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat maatregelen om de geluidsbelasting te 
reduceren niet mogelijk, gewenst en/of doelmatig zijn. 
 
Bij de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ zal beoordeeld worden of er 
aanvullende maatregelen nodig zijn om de binnenwaarden te waarborgen. Op deze wijze 
is een goed woon- en leefklimaat voldoende geborgd. 
 
Hogere waarden 

Gelet op het voorgaande hebben wij besloten de onderstaande hogere waarden vast te 
stellen. Dit doen wij op basis van het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder. 

 
Naam Adres Geluidsgevoelige 

functie 
Ontheffingswaarde Geluidssoort 

Locatie 1: 
Ziekenhuis  

Urkerweg 4a Ziekenhuis 54 dB Wegverkeer 

Locatie 2: 
Stichting 
Philadelphia 

Het Rif 1  Verzorgingstehuis 52 dB Wegverkeer 

Locatie 3:  
Landbouw-
praktijkschool 

De Balkan 16 Onderwijsgebouw 52 dB Wegverkeer 

Locatie 4:  
Stichting 
Philadelphia 

Scandinaviëlaan 35 Verzorgingstehuis 53 dB Wegverkeer 

Locatie 5: 
Medisch 
centrum 

Urkerweg 1 Ziekenhuis 55 dB Wegverkeer 

Locatie 6:  
Pilotenweg 5 

Pilotenweg 5 Woning 51 dB Wegverkeer 

 
  



Procedure 

Op het nemen van een besluit hogere waarde is afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) van toepassing. Het ontwerpbesluit hogere waarde, inclusief de 
relevante stukken, wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens die periode kan degene 
wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, ingevolge afdeling 3.4 Awb en 
artikel 110c, lid 2 Wgh, bij burgemeester en wethouders schriftelijk dan wel mondeling 
zienswijzen kenbaar maken. Verder is in de Wet geluidhinder bepaald, dat een 
ontwerpbesluit hogere waarde tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
moet worden gelegd. Het ontwerpbesluit ten behoeve van de vaststelling van de hogere 
waarde heeft,  inclusief de relevante stukken, samen met het ontwerpbestemmingsplan 
‘Emmeloord-West’, gedurende een termijn van zes weken ingaande op 29 juni 2017, ter 
inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. De klachten die [indienster] beschrijft 
(enorme brom/zoomtoon in het midden van de nacht) lijken niet afkomstig van 
wegverkeerslawaai. Omdat het bestaande geluidsoverlast betreft kan het ook geen 
overlast zijn die ontstaat als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen die in dit besluit 
mogelijk gemaakt worden. De woning van indienster ligt ook niet in een zone waar de 
voorkeursgrenswaarde  wordt overschreden. Hiermee is de goede ruimtelijke ordening 
wat betreft wegverkeerslawaai voldoende aangetoond. Dit heeft niet geleid tot 
aanpassingen van dit besluit. 
  
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 september 2017. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder, 
De secretaris,    de burgemeester, 
 
 
 
I.J.W. Valk    A. van der Werf 
 

 

Bijlage: 

• Akoestisch onderzoeken horende bij bestemmingsplan ‘Emmeloord-West’ 
(494484)  

 

 
Beroep 

Op grond van artikel 145 Wet geluidhinder begint de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift tegen het besluit tot vaststelling van een hogere waarde met ingang van de 
dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan ‘Emmeloord-West’. 
 
Tijdens de hierboven genoemde terinzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep 
instellen bij:  
 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag 
 
U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit betrokken is. U kunt 
beroep instellen als u in de ontwerpfase een zienswijze op dit besluit heeft ingediend. 
Heeft u geen zienswijze ingediend? Dan kunt u alleen beroep indienen op de punten die 
nu anders zijn dan in het ontwerpbesluit. Of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet 
eerder kon reageren. 
 
Verzoek om voorlopige voorziening  



Het indienen van een beroep schort de werking van het besluit niet op. Om dit laatste te 
bereiken, kan tijdens de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening 
(schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.  
 
Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening moet u 
griffierecht betalen. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, via (070) 42 64 426. 
 
Inwerkingtreding  
Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de terinzagetermijn, tenzij binnen 
deze termijn naast een beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.  
 


