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Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen
In het kader van de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Amstel-
veen Midden-West‘ ter plaatse van het perceel Van der Hooplaan 241 voor de nieuwbouw
van 103 woningen is onderzoek verricht naar de geluidsbelasting ter plaatse van de gepro-
jecteerde bebouwing.
De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn door akoestisch adviesbureau DPA Cau-
berg-Huygen in het rapport ‘Startbaan te Amstelveen; Akoestisch onderzoek Wet geluid-
hinder’, met rapportnummer 00172-10984-02v3 van 23 maart 2016 verwerkt.

De planlocatie valt binnen de zones van de Beneluxbaan en de Van der Hooplaan.
Voor deze wegen geldt een maximum snelheid van 50 km/uur.
Voor de Startbaan geldt in de toekomstige situatie een maximum snelheid van 30 km/uur
waardoor voor deze weg geen zone geldt.
In het akoestisch onderzoek is de geluidbelasting op de gevels van de te bouwen wonin-
gen, veroorzaakt door de omliggende wegen, berekend. Er is gebruik gemaakt van ver-
keersprognoses voor het jaar 2026.

Wegverkeerslawaai (Lden)
De geluidsbelasting vanwege wegverkeer wordt bepaald conform het gestelde in de Wet
geluidhinder. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens bijlage II , van het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012. De berekende geluidsbelastingen worden getoetst aan de
grenswaarden, die op grond van de Wet geluidhinder worden gesteld bij geluidgevoelige
bestemmingen zoals woningen. Verder is het plan getoetst aan het geluidsbeleid van de
gemeente Amstelveen.

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer is bepaald bij de nieuw te bouwen woningen
aan Van der Hooplaan 241. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting
vanwege wegverkeer rijdend op de Beneluxbaan en de Van der Hooplaan hoger is dan de
voorkeursgrenswaarde (48 dB).

De geluidsbelasting vanwege de Beneluxbaan (in dB), inclusief 5 dB aftrek op grond van
art. 110g Wet geluidhinder, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde wordt als volgt
weergegeven:

Weg Geluidbelasting
Lden in dB

Gevel Aantal
woningen

Beneluxbaan 49 Westgevel 12
50 Westgevel 26
51 Westgevel 8
52 Westgevel 6
50 Oostgevel 13
51 Oostgevel 26
52 Oostgevel 8
53 Oostgevel 6
50 Zuidgevel 4
54 Zuidgevel 10
55 Zuidgevel 12

De voorkeursgrenswaarde (48 dB) wordt op de West- Oost- en Zuidgevel van het appar-
tementencomplex vanwege het wegverkeer over de Beneluxbaan overschreden. De maxi-
maal toelaatbare hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden.
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De geluidsbelasting vanwege de Van der Hooplaan (in dB), inclusief 5 dB aftrek op grond
van art. 110g Wet geluidhinder, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde wordt als volgt
weergegeven:

Weg Geluidbelasting
Lden in dB

Gevel Aantal
woningen

Van der Hooplaan 50 Noordgevel 12
51 Noordgevel 13
55 Oostgevel 52
50 Zuidgevel 11
51 Zuidgevel 6

De voorkeursgrenswaarde (48 dB) wordt op de Noord-, Oost- en Zuidgevel van het appar-
tementencomplex vanwege het wegverkeer over de Van der Hooplaan overschreden. De
maximaal toelaatbare hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen kan ontheffing verlenen van
de voorkeursgrenswaarde.

Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum; verschillende geluidsbronnen)
De gecumuleerde geluidsbelasting mag niet leiden tot een onaanvaardbare geluidsbelas-
ting. Volgens het Hogere Waarde Beleid Regio Amstelland - de Meerlanden , verwoord in
de regionale Deelnota Hogere Waarden 2007 mag de gecumuleerde geluidbelasting van al-
le geluidsbronnen niet meer bedragen dan de ten hoogste te verlenen hogere waarde +3
dB. De gecumuleerde geluidbelasting vanwege de wegen, bedraagt op de meest geluidbe-
laste gevel, de Oostgevel, 62 dB.
Op de overige gevels is de gecumuleerde geluidbelasting lager. De gecumuleerde geluidbe-
lasting voldoet daarmee aan de Deelnota Hogere waarden 2007.
Voor de gecumuleerde geluidbelasting is een ontheffing niet vereist.

Maatregelen
Volgens de Wet geluidhinder is een plan vergunbaar wanneer toepassing van maatregelen,
gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan
wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financi-
ele aard, waarbij een vereiste is dat de geluidbelasting lager is dan de maximaal te verle-
nen hogere waarde voor die situatie.
Om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeurgrenswaarde zal het aanbrengen
van geluidreducerend asfalt onvoldoende efficiënt zijn. Het toepassen van een stiller weg-
dek voor dit bouwplan is tevens vanuit financieel oogpunt niet haalbaar.

Het verder beperken van de geluidsbelasting met bijvoorbeeld schermen langs de weg is
niet efficiënt, aangezien het appartementencomplex 13 verdiepingen hoog wordt en een
geluidscherm op de hoger gelegen verdiepingen onvoldoende afscherming oplevert.
Tevens zijn de hoge kosten voor het aanleggen van geluidschermen vanuit financieel oog-
punt niet wenselijk.

Geen van de woningen van het appartementencomplex beschikt over een geluidsluwe zij-
de, waardoor er niet voldaan wordt aan hetgeen gesteld is in het Hogere Waarde Beleid
Regio Amstelland - de Meerlanden. Voor de woningen wordt echter wel een geluidluw ge-
veldeel gerealiseerd door de buitenruimten te voorzien van een geluidafschermende borst-
wering en/of verdiepingshoge verglazing.
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Om bovengenoemde  redenen is het mogelijk een besluit hogere grenswaarde vast te stel-
len.

Verder moet het bouwplan voldoen aan het bouwbesluit en zullen aan de woningen ge-
luidwerende maatregelen genomen worden, zodat er een acceptabel binnenniveau, zijnde
33 dB in nieuwbouwsituaties, wordt bereikt.

Het verzoek om ontheffing heeft met ingang van 13 oktober 2016 gedurende zes (6) we-
ken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Gelet op de Wet geluidhinder;
besluiten 1 .Op grond van artikel 76 van de Wet geluidhinder een hogere waarden vast te stellen

vanwege wegverkeerlawaai afkomstig van de Beneluxbaan zoals aangegeven in on-
derstaande tabel:

Weg Geluidbelasting
Lden in dB

Gevel Aantal
woningen

Beneluxbaan 49 Westgevel 12
50 Westgevel 26
51 Westgevel 8
52 Westgevel 6
50 Oostgevel 13
51 Oostgevel 26
52 Oostgevel 8
53 Oostgevel 6
50 Zuidgevel 4
54 Zuidgevel 10
55 Zuidgevel 12

2.Op grond van artikel 76 van de Wet geluidhinder een hogere waarden vast te stel-
len vanwege wegverkeerlawaai afkomstig van de Van der Hooplaan zoals aangege-
ven in onderstaande tabel:

Weg Geluidbelasting
Lden in dB

Gevel Aantal
woningen

Van der Hooplaan 50 Noordgevel 12
51 Noordgevel 13
55 OOstgevel 52
50 Zuidgevel 11
51 Zuidgevel 6

3. Belanghebbenden op de wettelijk voorgeschreven wijze hiervan in kennis te stel-
len.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Mevr. N. van der Horst
Vergunningenmanager
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving


