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Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder  

Bouwplan : woonzorgcentrum en appartementen Rustoord, Raadhuisstraat Voorburg,  

    kadastraal bekend gemeente Voorburg sectie E,  nr. 8191  

Datum : 5 februari 2014 

Kenmerk : 948859 

 

Inleiding  

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg bereid met toepassing van 

de coördinatieregeling Wro een nieuw bestemmingsplan voor ten behoeve van de realisatie van een 

nieuw woonzorgcentrum en appartementencomplex op het perceel, kadastraal bekend gemeente 

Voorburg, sectie E, nummer 8191, plaatselijk gemerkt tussen Raadhuisstraat 2B en 4 in Voorburg.  

 

Het bouwplan betreft twee geluidsgevoelige objecten die zijn gelegen binnen de geluidszones van 

rijksweg A12, Parkweg, Westvlietweg en Groene Zoom, zoals bedoeld in artikel 74 van de Wet 

geluidhinder (Wgh). Overeenkomstig artikel 76a Wgh is akoestisch onderzoek verplicht, om te bepalen 

of voor het bouwplan wordt voldaan aan de grenswaarden voor wegverkeerslawaai ingevolge de Wet 

geluidhinder. De geluidsbelasting vanwege 30 km/u-wegen nabij het plan dient bij de akoestische 

beschouwing in het kader van een goede ruimtelijke ordening te worden betrokken. 

 

Beleidskader  

De wettelijke voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bij nieuwe woningen en andere 

geluidsgevoelige gebouwen is 48 dB. Indien het om stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

landschappelijke of financiële redenen niet mogelijk is om met maatregelen te voldoen aan de 

voorkeurgrenswaarde, kunnen burgemeester en wethouders hogere grenswaarden vaststellen. 

Hogere grenswaarden mogen onder voorwaarden worden vastgesteld met een maximum van 63 dB 

binnen stedelijk gebied en 53 dB buiten stedelijk gebied en binnen zones langs autosnelwegen.  

Voor het onderhavige plan geldt een maximaal vast te stellen hogere waarde van 63 dB voor de 

betrokken stedelijke wegen en 53 dB voor rijksweg A12. 

 

De voorwaarden waaronder burgemeester en wethouders hogere waarden kunnen vaststellen zijn 

vastgelegd in de “Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder gemeente Leidschendam-Voorburg” 

(9 februari 2010, kenmerk 2010/3089). De belangrijkste voorwaarden zijn:  

 elke nieuwe woning of geluidsgevoelig object over tenminste één geluidluwe gevel dient te 

beschikken met een geluidsbelasting van maximaal 53 dB; 

 ter plaatse van tenminste één eventuele buitenverblijfruimte een geluidsbelasting heerst van 

maximaal 58 dB. 
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Resultaten akoestisch onderzoek 

Uit het voor dit plan uitgevoerde akoestisch onderzoek (Herontwikkeling Rustoord Voorburg, 

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder, Van Kooten akoestisch advies, 25 november 2013,  

rapportnr. 1306.R01) blijkt dat op een deel van de gevels van het plan de voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden. De geluidsbelasting vanwege de A12 bedraagt maximaal 53 dB en vanwege de 

Westvlietweg is dat maximaal 51 dB. De geluidsbelasting overschrijdt de maximaal vast te stellen 

hogere grenswaarden niet. 

 

In het akoestisch onderzoek is aannemelijk gemaakt dat geen doelmatige maatregelen mogelijk zijn 

waarmee alsnog aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB kan worden voldaan. Het aanvullend 

aanpassen van de wegdekverharding en/of de maximumsnelheid op de A12 voor dit plan stuit op 

financiële en verkeerskundige bezwaren. Ook zijn overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de 

afstand van het bouwplan tot de rijksweg en de Westvlietweg of het aanleggen van extra of hogere 

geluidsschermen, fysiek onmogelijk en/of onhaalbaar vanwege financiële en stedebouwkundige 

bezwaren.  

 

Uit het onderzoek blijkt ook dat voldaan zal worden aan de voorwaarden in het gemeentelijk hogere 

waardebeleid (de bovengenoemde Beleidsregel).  

 

Overwegingen 

Op grond van de onderzoeksresultaten overwegen wij dat de maximaal toegestane grenswaarde van 

53 dB niet wordt overschreden en dat vanwege stedenbouwkundige, financiële en/of verkeerskundige 

redenen geen maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting van het plan terug te brengen tot 48 

dB. Voorts overwegen wij dat het onderzoek aantoont dat voldaan wordt aan de voorwaarden in de 

bovengenoemde Beleidsregel.  

 

Voorgenomen besluit 

Gelet op bovenstaande overwegingen zijn wij op grond van artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder 

voornemens de volgende waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege 

wegverkeerslawaai vast te stellen: 

 

Geluidsbron Locatie Hogere grenswaarde*  

Rijksweg 12  ZO- en ZW-gevel woonzorggebouw Rustoord 53 dB 

ZO- en ZW-gevel appartementengebouw Rustoord 53 dB 

Westvlietweg ZO-gevel woonzorggebouw Rustoord  51 dB 

ZO-gevel appartementengebouw Rustoord 51 dB 

 De vermelde hogere grenswaarden zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder.  
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Procedure  

Op dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedeure van afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht juncto artikel 110c van de Wet geluidhinder van toepassing.  

Dit ontwerpbesluit ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Rustoord en het ontwerpbesluit 

omgevingsvergunning ter inzage. Ingevolge het coördinatiebesluit kan een ieder gedurende de 

inzagetermijn een zienswijze op dit ontwerpbesluit indienen bij burgemeester en wethouders van 

Leidschendam-Voorburg, Postbus 905, 2270 AX Voorburg.  

 

 

 

 




