De geluidsambities van de verschillende gebiedstyperingen zijn niet in dB’s weergegeven. Om de
communicatie rondom ambities makkelijker te maken is ervoor gekozen om de ambities van de
gebiedstype aan te geven in een geluidsklasse. Deze geluidsklassen zijn wel gekoppeld aan normen
die we kennen uit de Wet geluidhinder.

geluidsklasse
2

zeer rustig

1

rustig

0

redelijk rustig

-1

onrustig

-2

zeer onrustig

-3

lawaaiig

-4

zeer lawaaiig

VL = Verkeerslawaai

VL

RL

IL

38

45

40

43

50

45

48

55

50

53

58

55

58

63

60

63

68

65

RL = Railverkeerlawaai

IL = Industrielawaai

Als dosismaat is voor weg- en railverkeer Lden 1 gekozen. Dit is de dosismaat die na 1 januari 2007 in
de gewijzigde Wet geluidhinder wordt gebruikt. De dosismaat voor het geluid van bedrijven
(industrielawaai) is Letmaal. Volgenss bovenstaande indeling en op basis van de Wet geluidhinder ligt de
voorkeurswaarde bij wegverkeer en railverkeer op de grens van redelijk rustig/onrustig, de maximale
ontheffingswaarde op de grens van zeer onrustig/lawaaiig.
In tabel 6 staan de gebiedsgerichte ambities weergegeven in verschillende geluidsklassen. Hierbij is
het karakter van het gebiedstype bepalend voor de ambitie.
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Lden: dosismaat over een etmaal, voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Tabel 1
Gebiedsgerichte ambities
gebiedstyperingen

geluidsklasse
geluidsklasse
(ambitie)
(bovengrens)
weg- en railverkeer

Natuur

redelijk rustig

onrustig

Landbouw / buitengebied

redelijk rustig

Woongebied

redelijk rustig

Centrum
Gemengd gebied

Bedrijventerrein

redelijk rustig
redelijk rustig

geluidsklasse
geluidsklasse
(ambitie)
(bovengrens)
bedrijven
zeer rustig

rustig

onrustig

rustig

redelijk rustig

onrustig

redelijk rustig

onrustig

redelijk rustig

onrustig

redelijk rustig

onrustig

onrustig

lawaaiig

zeer onrustig
onrustig

1)

zeer onrustig
onrustig

1)

zeer onrustig

1)

lawaaiig 2)
onrustig

redelijk rustig

zeer onrustig

1)

1) alleen bij gebiedsontsluitingswegen
2) alleen bij Oosteinde en Westeinde in Vriezenveen

De aangegeven geluidsklassen hebben door de gehanteerde bandbreedte een indicatieve status. In de
gehanteerde systematiek wordt onderscheid gemaakt tussen ambities en bovengrenzen. De maximale
afwijking is als een bovengrens per gebiedstype aangegeven. Bij het toekennen van een hogere
grenswaarde zal op basis van de criteria in paragraaf 3.2 een afweging gemaakt moeten worden.
Het toetsen aan de ambities zoals die zijn opgenomen in tabel 6 zijn alleen van toepassing voor de
nieuwe situaties. Hiermee wordt bedoeld:
• de aanleg van een nieuwe weg of spoorlijn bij bestaande woningen;
• de bouw van woningen bij een bestaande weg of spoorlijn;
• de vestiging van een bedrijf bij bestaande woningen;
• de bouw van woningen bij een bestaand bedrijf.
In nieuwe situaties is het immers mogelijk om keuzes te maken ten aanzien van het situeren van een
geluidgevoelige bestemming ten opzichte van een geluidsbron. Dit zijn overigens veel voorkomende
situaties. Daarnaast komt het natuurlijk ook voor dat er geheel nieuwe woongebieden worden
ontwikkeld. Op dat moment ontstaat de situatie dat zowel de woningen als de weg nieuw zijn.
De gebiedsgerichte ambities zijn niet van toepassing op ruimtelijke ontwikkelingen die reeds ver
gevorderd in het ontwikkelingsproces zijn. Dat geldt voor plannen die schriftelijk zijn ingediend op het
moment van vaststelling van deze beleidsnota door de raad.

3.2 Ontheffingscriteria hogere grenswaarden:
Slechts wanneer voldoende gemotiveerd wordt aangetoond dat toepassing van een maatregel niet
doeltreffend is of niet aan de hoofd- en of locatiespecifieke criteria kan worden voldaan, kan een
hogere grenswaarde worden toegekend.
In deze paragraaf worden de criteria beschreven, waaraan een hogere grenswaarde afweging wordt
getoetst en wat de overwegingen zijn om een verzoek al dan niet toe te kennen.
3.2.1 Hoofdcriteria
In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat een hogere grenswaarde alleen kan
worden verleend indien:
toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein, de weg of
spoorweg, van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van
de betrokken geluidsgevoelige terreinen tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan
wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële
aard.

In hoofdstuk 4 is vastgelegd wat de gemeente Twenterand hieronder verstaat.
Naast deze harde ontheffingscriteria heeft de gemeente Twenterand een ontheffingenbeleid opgesteld
dat deze criteria verder invult en tevens is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Nota geluidsbeleid
van de gemeente Twenterand.
3.2.2 Locatie specifieke criteria
Ieder verzoek om hogere grenswaarde wordt in ieder geval aan de voornoemde criteria getoetst.
Daarnaast worden bij de afweging over het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde
ook de locatiespecifieke kenmerken betrokken. De onderstaande locatiespecifieke kenmerken worden
in de overwegingen als positief aspect meegenomen dan wel als zwaarwegend argument
meegenomen.
• de nieuwbouw ter plaatse dient ter vervanging van bestaande bebouwing;
• de locatie is opgenomen in herstructureringsplannen;
• de nieuwbouw vult een open plek op tussen aanwezige bebouwing;
• de huidige functie komt niet meer overeen met de gewenste functie;
• met de ontwikkeling van de betreffende locatie worden één of meerdere andere milieuknelpunten
(bijv. luchtkwaliteit, bodemsanering, overige hindersituatie) elders opgelost.
3.2.3 Voorwaarden voor het verlenen van een hogere grenswaarde
Wanneer het verzoek tot een hogere grenswaarde getoetst is op de hiervoor genoemde hoofdcriteria
en locatiespecifieke criteria wordt gekeken aan welke voorwaarden moet worden voldaan.
Deze kleinste schaal, de woning, richt zich voornamelijk op akoestische maatregelen aan het huis.
Voor het verlenen van een hogere grenswaarde in de situaties genoemd in paragraaf 3.1, moet
gekeken worden naar alle de mogelijk te ondernemen activiteiten op alle niveaus.

Beleidsuitspraak:
Indien aangetoond is dat op alle niveaus het verzoek tot een hogere grenswaarde voldoet aan de
hoofd- en locatiespecifieke criteria kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden
verleend. De Gemeente Twenterand past hierbij primair akoestische compensatiemaatregelen toe.
Deze zijn per geluidsklasse verschillend.
Criteria voor het toekennen van een hogere waarde tot en met de geluidsklasse
“onrustig”
Bij het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde voor geluidsgevoelige bestemmingen
tot en met de geluidsklasse “onrustig” worden aanvullend ook de volgende criteria bij de afweging
betrokken:
•

indien mogelijk bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere asfalttypen) treffen;

•

indien mogelijk de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe woning(en) vergroten;

•

in ieder geval dient bij woningen/appartementen de buitenruimte (tuin/balkon) te voldoen aan de
ambitiewaarde van het betreffende gebied;

•

het stedenbouwkundig ontwerp dient vorm te worden gegeven zodat zoveel mogelijk afscherming
voor het achterliggende gebied ontstaat;

•

vanaf de geluidklasse “onrustig” dient bij een aanvraag om bouwvergunning voor een woning en
scholen een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan
aan de binnenwaarde van het Bouwbesluit.

Criteria voor het toekennen van een hogere waarde tot en met de geluidsklasse “zeer
onrustig”
Bij het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde voor geluidsgevoelige bestemmingen
tot en met de geluidsklasse “zeer onrustig” worden aanvullend ook de volgende criteria bij de
afweging betrokken:
•

bij appartementen en seniorenwoningen dient minimaal 1 verblijfsruimte 2 aan de geluidsluwe zijde
te worden gesitueerd; bij eengezinswoningen minimaal 3 verblijfsruimten aan de geluidsluwe
zijde;

•

wanneer de woning een balkon heeft dan moet deze afsluitbaar zijn, zodat men zelf kan kiezen of
men zich wil afzonderen van de hoge geluidsbelasting of niet;

•

bij een aanvraag behorend bij een bouwvergunning voor een woning en scholen dient een
bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de
binnenwaarde van het Bouwbesluit.

•
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De buitenruimtes (tuin of balkon) worden bij voorkeur aan de geluidsluwe zijde gesitueerd.

In artikel 1.1 van Bouwbesluit 2003 is ‘verblijfsruimte’ als volgt gedefinieerd:

‘ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaats
vinden’.

Criteria voor het toekennen van een hogere waarde tot en met de geluidsklasse
“lawaaiig”
Bij het toekennen van een verzoek om hogere grenswaarde voor geluidgevoelige bestemmingen tot
en met de geluidklasse worden aanvullend de volgende criteria bij de afweging betrokken:
•

in de geluidsklasse “lawaaiig” wordt slechts in het geval van het opvullen van een open plek
tussen bestaande bebouwing en/of ter plaatse van vervangende nieuwbouw (bijvoorbeeld in het
lint van het Westeinde, Oosteinde en Hammerweg of in het centrumgebied), nieuwe
geluidsgevoelige bestemmingen gebouwd;

•

de lucht- en contactgeluidsisolatie tussen woningen/appartementen wordt met één geluidsklasse
aangescherpt;

