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 Zaakno 6375 
 
  WET GELUIDHINDER 

 vaststelling hogere grenswaarde 
 
 
Onderwerp aanvraag 
Voor de realisatie van het bestemmingsplan Kijktuinen is een hogere grenswaarde 
nodig. Het betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Nunspeet, sectie I 
nummers 3727, 3927, 4668, 4672. In het kader van dit project is onderzoek gedaan 
naar de verwachte geluidbelasting vanwege Kienschulpenweg, Harderwijkerweg en 
het Motorcrossterrein Hendriksbos. Daaruit blijkt dat niet aan de wettelijke 
grenswaarde kan worden voldaan vanwege de geluidbelasting van het 
wegverkeerslawaai en industrielawaai.  
De berekende geluidbelasting, na aftrek van 5 dB, voor het stiller worden van het 
wegverkeer op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder (Wgh), bedraagt ter 
plaatse van  

 Harderwijkerweg  

Geluidbelasting Aantal HGW  

49 dB  3 

50 dB  2 

51 dB  1 

 
 

 Kienschulpenweg  

Geluidbelasting  Aantal HGW  

49 dB  27 

50 dB  1 

 
 

 Motorcrossterrein Hendriksbos  

Geluidbelasting  Aantal HGW  

55 dB (A) 100 
 

 
Ligging 
De woningen liggen binnen de bebouwde kom van het dorp Nunspeet en zijn 
gesitueerd binnen de geluidzone van de Harderwijkerweg, Kienschulpenweg en 
Motorcrossterrein Hendriksbos.  
 
Beoordeling geluidbelasting 
De geluidbelasting op de geprojecteerde woning(en) is onderzocht door omgevings-
dienst Noord-Veluwe (ODNV) en vastgelegd in de rapportage ‘Akoestisch onderzoek 
Locatie Kijktuinen te Nunspeet, met kenmerk  ODNV2021AVIF-00293  d.d. 03 juni 
2021. 
De gevelbelasting op de geprojecteerde woning(en) bedraagt maximaal 51 dB 
vanwege de Harderwijkerweg. De geluidbelasting op de geprojecteerde woningen 
bedraagt maximaal 50 dB vanwege de Kienschulpenweg. De gevelbelasting op de 
geprojecteerde woningen bedraagt maximaal 55 dB(A) vanwege het gezoneerde 
industrieterrein Motorcrossterrein Hendriksbos. De maximale hogere grenswaarde 
binnen de bebouwde kom mag o.b.v. art 83 Wgh niet hoger zijn dan 63 dB. De 
akoestische kwaliteit vanwege het wegverkeerslawaai is op basis van de 
Gezondheidseffectscreeningsscore (GES-score) matig te noemen. 
 
Op grond van artikel 45 van de Wgh bedraagt de maximaal vast te stellen hogere 
waarde 55 dB(A) vanwege het industrielawaai. De akoestische kwaliteit vanwege 
het industrielawaai is op basis van de Gezondheidseffectscreeningsscore (GES-
score) vrij matig te noemen. 
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De gecumuleerde geluidbelasting van wegverkeerslawaai en industrielawaai 
bedraagt 57 dB(A) (GES-score matig). 
 
Beoordeling maatregelen 
Bij de beoordeling van de mogelijke maatregelen moet eerst naar de bron worden 
gekeken, vervolgens naar de overdracht en tenslotte naar de ontvanger. In deze 
situatie is het toepassen van geluidreducerend asfalt ( SMA-NL8 G+) als maatregel 
opgenomen in de plannen voor de Kijktuinen. Ook is er een geluidwerende 
voorziening opgenomen langs de Harderwijkerweg als maatregel.  
Bij de bouw moet aangetoond worden dat de karakteristieke gevelwering  24 dB 
bedraagt.  
 
Conclusie 
Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren zijn onderzocht en opgenomen in 
de plannen.  De gevraagde hogere waarde kan worden verleend. De akoestische 
kwaliteit ten gevolge van Harderwijkerweg en Kienschulpenweg en Motorcross-
terrein Hendriksbos is matig.  
 
Burgemeester en wethouders van Nunspeet; 
 
gelet op de Awb, Wabo, Wgh en het Bgh; 
 
b e s l u i t e n : 
 
gelet op de voornoemde overwegingen en gelet op het bij en op grond van de Wgh 
bepaalde op grond van artikel 45, 76a, 77 en 83 de hogere waarde voor de ten 
hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen als volgt: 
 
 

Adres/Locatie Kienschulpenweg blok A tot en met I  

Geluidgevoelige 
bestemming 

Geprojecteerde woningen  

Aantal woningen 100 

Geluidbron Kienschulpenweg, Harderwijkerweg en Motorcross-
terrein Hendriksbos.  

Vastgestelde 
geluidbelasting 

Max 51 dB, vanwege wegverkeerslawaai 
Max 55 dB(A) vanwege industrielawaai 

Toegepaste aftrek: 
(artikel 110g van de 
Wgh) 

 na aftrek van 5 dB voor het wegverkeerslawaai op 
grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder (Wgh), 
voor industrielawaai wordt geen aftrek toegepast. 

Akoestische kwaliteit matig 

 
 
BEROEP 
Tegen dit besluit kunt u beroep instellen. Dit doet u door een beroepschrift in te 
dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag, telefoonnummer (070) 426 44 26. Het beroepschrift moet 
binnen zes weken met ingang van de dag na de dag waarop de beschikking ter 
inzage is gelegd bij de Raad van State zijn ontvangen. Het beroepschrift moet 
ondertekend zijn en ten minste bevatten: 

- uw naam en adres; 

- de dagtekening; 

- een omschrijving van het besluit en 

- de gronden van het beroepschrift. 
Daarnaast moet u een afschrift van dit besluit bijvoegen. 
 
Door het instellen van beroep wordt dit besluit niet geschorst. Als u een beroepschrift 
hebt ingediend en niet wilt wachten op de uitspraak van de rechter, moet u een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep en het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. 
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Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van het instellen van beroep en/of het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. 
 
Op verzoek sturen wij u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de 
overheid' toe. 
 
 
Nunspeet, 16 november 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Nunspeet, 
 
 
 
 
 
 


