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BESCHIKKING WET GELUIDHINDER 
 
 
 
 
Op 12 september 2011 heeft de W. meulenmeesters een ontheffing Wet Geluidhinder 
aangevraagd. Het betreft een ontheffingaanvraag voor hogere geluidsbelasting krachtens 

artikel 83 van de Wet Geluidhinder (Wgh) op de woning gelegen aan de Peeldijk 20b in 
Handel. 
 
 
Wij stellen vast dat het verzoek betrekking heeft op een situatie als bedoeld in afdeling 3.1.1, 
van het Besluit geluidhinder. Voor de te projecteren woningen geldt ingevolge artikel 82 van 
de Wet geluidhinder een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Artikel 83 van de Wet 
geluidhinder biedt de mogelijkheid om een hogere grenswaarde vast te stellen tot een waarde 
van maximaal 58 dB voor de nieuw te bouwen woning. 
Maatregelen ter bescherming van het wegverkeerslawaai aan de bron door beperking van de 
verkeersintensiteit of andere verkeersmaatregelen bieden gegeven de aard en de functie van 
de Peeldijk geven mogelijkheden tot vermindering van de geluidsbelasting op de gevels van 
de betrokken woningen.  
 
 
Daar ontheffing wordt gevraagd voor wegverkeerslawaai tot een waarde van 52 dB dient, voor 
woning die dit betreft, ingevolge afdeling 3.3, van het Besluit geluidhinder zoveel mogelijk 
verzekerd te worden dat de verblijfsruimten binnen de woningen en de buitenruimte niet 
worden gesitueerd aan de gevels waar de hoogste geluidbelasting optreedt. Dit betekent dat 
er een geluidsluwe buitengevel dient te zijn en dat tenminste een verblijfsruimte aan deze 
gevel gesitueerd dient te zijn. 
 
 
Zienswijze 
 
Tegen de ontwerpbeschikking zijn zienswijze ingediend door : 
 
Omwonende Handelseweg, Peeldijk, Ossenkapelweg en Peelse Loopweg 
De zienswijze is tijdig en op de juiste wijze ingediend en is ontvankelijk. De zienswijze wordt 
als volgt samengevat: 
 

a. Bij de ontheffingsaanvraag en het sluiten van de exploitatieovereenkomst is voorbij 
gegaan aan de overlast door geluid voor omwonenden. Het pension is bestemd op een 
afstand van iets meer 500 meter hemelsbreed van de omwonenden en wordt door het 
reeds aanwezige pension aan de Boekelseweg al geluidsoverlast ondervonden. 

b. Niet goed is de geluidshinder in kaart gebracht. Hoeveel dieren, wat voor geluidshinder en 
welke maatregelen worden er genomen? 

c. Door het herbestemmen van het agrarisch bedrijf en de agrarische gronden gaan de 
cultuurhistorische waarden zoals bestemd als “oude akker” verloren. De landschappelijke 
waarden komen in het gedrang door de hoeveelheid bebouwing. 

d. De grens van de maximale geluidshinder wordt door de herziening van het 
bestemmingsplan verruimd. Het is vanuit het oogpunt van goed bestuur en goede 
ruimtelijke ordening niet wenselijk een bedrijf te vestigen met een hoge mate van 
geluidshinder. 
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e. De realisatie van een pension past beter op een locatie aan de Fuik. 
f. In de regio zijn voldoende dierenpensions die in de huidige behoefte voorzien. 

 

 
Beantwoording: 
 
De zienswijze a t/m f  liggen niet in de reikwijdte van de Wet geluidhinder waarvoor de hogere 
waarde procedure voor wegverkeerslawaai is bedoeld. 
Zienswijze ongegrond, de beschikking wordt niet aangepast. 
 

 
 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GEMERT-BAKEL 

 
BESLUITEN: 

 
 
Gelet op de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de notitie “Ontheffingenbeleid Wet 
Geluidhinder”: 
 

1. als hogere grenswaarden betreffende de woning gelegen aan de Peeldijk 20b in 
Handel, gemeente Gemert-Bakel, vaste te stellen waarde van maximaal: 

 

Waarneem-
punt 

Geluidbelasting na maatregelen c.q. Verzochte hogere 
waarden incl aftrek 100f Wgh (-5 dB) in dB 

Hoogte 

1,5m 4,5 m  

01 
Voorgevel 

51 52  

02 
Oostgevel 

 49  

    

    

 
Voor de situering van de waarneempunten wordt verwezen naar het akoestisch 
onderzoek G&O Consult, kenmerk: 3352ao0311 d.d. 8 augustus 2011. 
 

2. aan dit besluit als voorwaarden te verbinden dat de geluidbelasting in de woningen 
ten hoogste 33 dB; 

 
 
 
Gemert, 10 januari 2012. 
 
 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
 

 
R.P.M.E. Welten 

medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling  
 
 
  


