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ONTWERP-BESCHIKKING WET GELUIDHINDER

Op 13 oktober 2011 heeft de gemeente Gemert-Bakel een ontheffing Wet Geluidhinder 
aangevraagd. Het betreft een ontheffingaanvraag voor hogere geluidsbelasting krachtens 

artikel 83 van de Wet Geluidhinder (Wgh) op de woningen welke gebouwd gaan worden in de 
wijk Doonheide-Molenbroekseloop in Gemert.

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 woningen.
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 Boekelseweg geven mogelijkheden tot vermindering van de geluidsbelasting op de gevels 
van de betrokken woningen. 

Daar ontheffing wordt gevraagd voor wegverkeerslawaai tot een waarde van 58 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.
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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GEMERT-BAKEL

ZIJN VOORNEMENS TE BESLUITEN:

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

1. als hogere grenswaarden betreffende de woningen gelegen in de wijk Doonheide-
Molenbroekseloop in Gemert, gemeente Gemert-Bakel, vaste te stellen waarde van 
maximaal:

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

Hoogte

Waarneem-
punt

1,5m 4,5 m

P1 50 51
P2 53 55
P3 50 52
P4 49 51
P5 49
P10 54 55
P11 57 58
P12 52 53
P20 49
P21 49
P25 52 53
P26 57 58
P27 55 56

Voor de situering van de waarneempunten wordt verwezen naar het akoestisch 
onderzoek SRE Milieudienst, kenmerk: 503657 d.d. 11 oktober 2011.

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

Gemert, 25 oktober 2011.

namens het college van burgemeester en wethouders,

R.P.M.E. Welten
medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling




