
DORDRECHT

BESLUIT Nr. SO/1583102

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente
DORDRECHT;

gezien het voorstel d.d. 24 februari 2016 inzake ontwerpbesluit hogere waarden
geluidhinder Stadswerven;

gelet op artikel 110a en volgende van de Wet geluidhinder;

gelet op het Beleid hogere grenswaarden geluidhinder gemeente Dordrecht;

gelet op het ontwerpbestemmingsplan "Stadswerven";

gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van
17 december 2004 inzake hogere grenswaarden Wet geluidhinder;

gelet op de in dat besluit gestelde voorwaarde dat de geluidbelasting van de gevel
ter plaatse van tenminste één van de tot de woning behorende buitenruimten de
waarde van 50 dB(A) niet mag overschrijden;

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300

3311 GR DORDRECHT

gelet op het Milieuadvies bestemmingsplan Stadswerven te Dordrecht van
12 februari 2015 (kenmerk 2015004990/CHK), waaruit blijkt dat voor bouwblok
swg-6 (gelegen tussen de Biesboschhal en de Oranjelaan, bestemming Woongebied
in het ontwerpbestemmingsplan "Stadswerven") de eerder door Gedeputeerde
Staten vastgestelde hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai afkomstig van de
Oranjelaan niet volstaan; dat de toename ten opzichte van het eerdere hogere
waardenbesluit afgerond 2 dB bedraagt en dat deze toename wordt veroorzaakt
door de verwachte autonome groei van verkeersbewegingen; dat voor de overige
bouwblokken de eerder door Gedeputeerde Staten vastgestelde hogere
grenswaarden volstaan; dat voor bouwblok swg-5 (gelegen tussen het Wervenpark
en de Papendrechtsestraat, bestemming Woongebied in het
ontwerpbestemmingsplan "Stadswerven") de maximaal toelaatbare waarden voor
zowel wegverkeerslawaai als voor industrielawaai worden overschreden;

gelet hierop wil het college aanvullend op het eerdere besluit van Gedeputeerde
Staten aanvullend hogere waarden vaststellen voor bouwblok swg-6 voor wat
betreft wegverkeerslawaai afkomstig van de Oranjelaan;

gelet op de onderstaande uitwerking van maatregelen op grond van de Wet
geluidhinder:

Bronmaatregelen
De Oranjelaan is voorzien van een standaard asfaltverharding. De gemeente is
vanwege de hogere kosten van aanleg en onderhoud niet voornemens om een stil
wegdek toe te passen.

Maatregelen in de overdrachtssfeer
Een geluidscherm tussen de Oranjelaan en bouwblok swg-6 en doorlopend over
de Prins Hendrikbrug is vanuit stedenbouwkundig oogpunt ongewenst.

Geluidwerende maatregelen
Het is mogelijk om de geluidwering van de gevels van de woningen zodanig uit te
voeren dat het wettelijk bepaalde binnenniveau van maximaal 33 dB wordt bereikt.

Pagina 1/3 f MIX

Papier
FSC FSC. CO13230



DORDRECHT

BESLUIT Nr. SO/1583102

gelet op de bovenstaande uitwerking van maatregelen conform de Wet geluidhinder
concludeert het college dat de doelmatige bronmaatregelen zijn benut en
(aanvullende) overdrachtsmaatregelen overwegende bezwaren ondervinden. Wel
zijn aanvullende geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de woningen nodig
en mogelijk;

gelet op het gemeentelijk Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder, waarbij
naast bovenstaande afweging ook eisen worden gesteld ten behoeve van een
aanvaardbaar akoestisch klimaat:

Geluidluwe zijde
Het is mogelijk om de beoogde woonbebouwing zodanig te situeren dat er naast
de geluidbelaste zijde(n) ook sprake is van minimaal één geluidluwe zijde per
woning.

Geluidluwe buitenruimte
Het is mogelijk om waar de beoogde woningen de beschikking krijgen over een
buitenruimte, deze geluidluw uit te voeren.

Woningindeling en gebruik van de woningen
Het is mogelijk om geluidgevoelige ruimtes van de beoogde woningen zoveel
mogelijk, minimaal één slaapkamer, niet te situeren aan de hoogst geluidbelaste
zijde.

Afschermende werking
Het is mogelijk om de eerstelijnsbebouwing ten opzichte van de Oranjelaan
zodanig te situeren dat deze een afschermende werking heeft voor de daarachter
beoogde bebouwing.

Cumulatie
De gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle bronnen en bronsoorten bedraagt
voor bouwblok swg-6 ten hoogste 66 dB. Dit is te omschrijven als een voor geluid
slechte situatie. Door in het ontwerp rekening te houden met deze situatie
kunnen voor het aspect geluid toch kwalitatief goede woningen worden
gerealiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de hierboven genoemde
aspecten van voldoende gevelwering, een geluidluwe zijde, een geluidluwe
buitenruimte, de woningindeling en de afschermende werking van de eerstelijns
bebouwing. Deze aspecten worden als voorwaarden in het besluit vastgelegd.
Daarmee wordt de gecumuleerde geluidsituatie bij de realisatie van de nieuwe
woningen aanvaardbaar geacht.

gelet op bovenstaande uitwerking concludeert het college dat op alle punten van het
gemeentelijk beleid kan worden voldaan. Onder de aanvullende voorwaarde dat de
gevelwering van de woningen zodanig wordt uitgevoerd dat het gecumuleerd
wegverkeerslawaai tot een binnenniveau van maximaal 33 dB wordt gereduceerd,
concludeert het college dat er sprake is van een akoestisch aanvaardbare situatie;

dat het college het voornemen tot het vaststellen van hogere grenswaarden als
bedoeld in de Wet geluidhinder voor het ontwerpbestemmingsplan "Stadswerven"
gepubliceerd heeft in de Stem van Dordt van 13 november 2015 en dat het
ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden met bijbehorende stukken
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen in het Stadskantoor;
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dat tijdens de termijn van ter inzage ligging geen zienswijzen over het
ontwerpbesluit kenbaar zijn gemaakt;

gelet op het voorgaande;

BESLUIT:

1. hogere waarden van 60 dB vast te stellen voor wegverkeerslawaai afkomstig
van de Oranjelaan voor de beoogde woningen en mogelijk andere
geluidgevoelige functies in bouwblok swg-6 op Stadswerven in Dordrecht;

2. daarbij de volgende voorwaarden te stellen:
voor alle woningen/geluidgevoelige functies in bouwblok swg-6 wordt een
binnenniveau voor het gecumuleerd wegverkeerslawaai (alle bronnen)
gegarandeerd van maximaal 33 dB;
de eerstelijnsbebouwing voor geluid afkomstig van de Oranjelaan biedt een
afschermende werking voor daar achter gelegen woningen/geluidgevoelige
functies in bouwblok swg-6. Voor de daar achter gelegen woningen wordt
voor verkeerslawaai afkomstig van de Oranjelaan zo mogelijk aan de
voorkeursgrenswaarde voldaan;
per woning/geluidgevoelige functie is sprake van minimaal één geluidluwe
zijde;
als er sprake is van een buitenruimte dan is minimaal één buitenruimte per
woning/geluidgevoelige functie geluidluw;
elke woning bevat minimaal één slaapkamer die niet aan de hoogst belaste
zijde is gesitueerd.

r, Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2016.

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris de loco-burgemeester
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M.M. van der Kraan P.H. Sleeking
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