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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’ wordt beoogd om voor een kantoorpand aan de Burgemeester Rijnder-
slaan 10-30 een toekomstbestendige juridisch-planologisch kader te bieden.
De eigenaar heeft een aanvraag ingediend om het leegstaande deel van het kantoorpand
aan de Burg. Rijnderslaan 10-30 te herontwikkelen naar 319 woningen.

Voor deze ontwikkeling is onderzoek verricht naar de geluidsbelasting op de gevels van het
toekomstige wooncomplex ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen afkomstig van
de rijksweg A9 en omliggende relevante wegen (van Peutz, met rapportnr: ‘rapportnum-
mer GG1192-7-RA’, van 15 april 2016).

De geluidsbelastingen zijn berekend met rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoor-
schrift geluid 2012 .De berekeningen zijn gemaakt voor de relevante wegen namelijk de
rijksweg A9, Burgemeester Rijnderslaan, Keizer Karelweg en de Beneluxbaan.

In onderstaande schematische plattegrond zijn de verschillende bestaande gebouwdelen
weergegeven, waartussen een viertal nieuwe bouwvolumes (groen), in totaal 10 villa’s in
twee bouwlagen.

Het deel waar de letters K en L in staan betreft een bestaand kantoorgebouw. Hierin ko-
men geen woningen. De bouwdelen B, E en H zijn gelegen aan de kant van de A9.

Rijksweg A9
Voor de A9 geldt dat de geluidbelasting op een gevel bij voorkeur niet hoger mag zijn dan
48 dB. Met ontheffing is maximaal 53 dB mogelijk (ontheffing hogere waarde).Voor de A9
is uitgegaan van een aftrek van 2 dB, conform artikel 110g Wgh, alvorens getoetst wordt
aan de voorkeursgrenswaarde en hogere grenswaarde.
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Overschrijdingen geluidsbelasting door Rijksweg A9

Maximale geluidsbelasting Lden (dB), na aftrek
Gebouwdeel Geluidbelasting Aantal woningen
Gebouw A 54 dB 16

52 dB 2
Gebouw B 51 dB 14
Gebouw C 52 dB 22
Gebouw E 55 dB 32

52 dB 4
Gebouw F 52 dB 16

54 dB 12
57 dB 6
51 dB 4

Gebouw H 56 dB 32
52 dB 4

Gebouw J 53 dB 9
58 dB 6
59 dB 6
51 dB 4

Uit het rapport blijkt dat de geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai van de
A9 de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (Lden) uit de Wet geluidhinder voor 9 woningen
met 6 dB, voor 48 woningen met 5 dB en voor 22 woningen met 4 dB overschrijdt. Voor
110 woningen bedraagt de geluidbelasting 54 dB of hoger en is een dove gevel of geluidaf-
scherming van de gevel vereist. Deze geluidafscherming van de gevel dient de geluidbelas-
ting op de gevel te reduceren tot 53 dB of lager; hierbij is voor de betreffende 110 wonin-
gen ontheffing hogere grenswaarde vereist tot en met 53 dB.

Binnenstedelijke wegen
Voor de binnenstedelijke wegen geldt dat een ontheffing mogelijk is tot maximaal 63 dB
(ontheffing hogere waarde). Voor de binnenstedelijke wegen is uitgegaan van een aftrek
van 5 dB, conform artikel 110g Wgh, alvorens getoetst wordt aan de voorkeursgrenswaar-
de en hogere grenswaarde.

Overschrijdingen Burgemeester Rijnderslaan

Maximale geluidsbelasting Lden (dB), na aftrek
Gebouwdeel Geluidbelasting Aantal woningen
Gebouw A 62 dB 16
Gebouw B 58 dB 12

53 dB 2
Gebouw C 56 dB 18

55 dB 12
52 dB 6

Gebouw E 60 dB 32
Gebouw F 55 dB 16

54 dB 12
53 dB 6

Gebouw H 58 dB 32
Gebouw J 54 dB 9

53 dB 6
52 dB 6
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Uit het rapport blijkt dat de geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai van de
Burgemeester Rijnderslaan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (Lden) uit de Wet geluid-
hinder voor 16 woningen met maximaal 15 dB, voor 32 woningen met maximaal 13 dB,
voor 44 woningen met maximaal 11 dB, voor 18 woningen met maximaal 9 dB, voor 28
woningen met maximaal 8 dB , voor 21 woningen met maximaal 7 dB, voor 14 woningen
met maximaal 6 dB en voor 12 woningen met maximaal 5 dB overschrijdt.

Overschrijdingen Beneluxbaan

Maximale geluidsbelasting Lden (dB), na aftrek
Gebouwdeel Geluidbelasting Aantal woningen
Gebouw J 48 dB 1

49 dB 1

Uit het rapport blijkt dat de geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai van de
Beneluxbaan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (Lden) uit de Wet geluidhinder voor 1
woning met maximaal 1 dB en voor 1 woning maximaal 2 dB overschrijdt.

De geluidsbelasting van de Keizer Karelweg blijft overal onder de voorkeursgrenswaarde
van 48 dB (Lden)

Bij een hogere waarde procedure is het gemeentelijk beleid van belang. Door gemeente
Amstelveen is het hogere waarde beleid vastgelegd in de 'Deelnota Hogere Waarden –
Beleidsnota geluid' d.d. maart 2007. Als eerste dient onderzocht te worden of het mogelijk
is met brongerichte maatregelen de geluidbelasting te reduceren.
Op de rijksweg A9 wordt zeer geluidarm extra fijn dubbellaags ZOAB. Ook wordt de A9
verdiept aangelegd en langs de rijksweg worden geluidschermen geplaatst.
Aangezien het met brongerichte en overdrachtsbeperkende maatregelen niet mogelijk is de
geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde zal elke woning ten minste één
geluidluwe gevel hebben en zullen alle woningen een balkon of buitenruimte hebben aan
de geluidluwe zijde.

De woningen dienen te worden voorzien van extra gevelisolatie zodat het binnen niveau
van de woningen voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en de Wet geluidhinder.

Het verzoek om ontheffing heeft met ingang van 2 juni 2016 gedurende zes weken ter in-
zage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
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Gelet op de Wet Geluidhinder;

besluiten 1. Een hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van
de A9 voor 119 woningen tot 53 dB, voor 48 woningen tot 52 dB en voor 22 wo-
ningen tot 51 dB op grond van artikel 76 van de Wet Geluidhinder.

2. Een hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van
de Burgemeester Rijnderslaan voor 16 woningen tot 62 dB, voor 32 woningen tot
60 dB, voor 44 woningen tot 58 dB, voor 18 woningen tot 56 dB voor 28 wonin-
gen tot 55 dB, voor 21 woningen tot 54 dB, voor 14 woningen tot 53 dB en voor
de 12 woningen tot 52 dB op grond van artikel 76 van de Wet Geluidhinder.

3. Een hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van
de Beneluxbaan voor 1 woning met 48 dB en voor 1 woning tot 49 dB op grond
van artikel 76 van de Wet Geluidhinder.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 augustus
2016.

De secretaris, De burgemeester,

dhr. drs. H.H. Winthorst mevr. drs. M.M. van ‘t Veld


