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Onderwerp : Beschikking hogere waarden 18-tal appartementen Wilhelminastraat 39a te 

Breukelen 
 
beschikking van de gemeente Stichtse Vecht om vaststelling van hogere waarden dan de 
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Wet geluidhinder voor het bouwplan van 
een 18-tal appartementen op perceel Wilhelminastraat 39a te Breukelen. 

Inleiding 
De bestaande bedrijfshal aan Wilhelminastraat 39a te Breukelen zal worden gesloopt. Men 
is voornemens om hiervoor in de plaats een 18-tal appartementen te realiseren. Een 
appartement is in het kader van de Wet geluidhinder een nieuwe geluidsgevoelige 
bestemming. Het plan ligt binnen de geluidszones van de Rijksweg A2, Brugoprit 
(Amerlandseweg) en de spoorlijn Breukelen-Amsterdam. Indien een plan is gelegen binnen de 
geluidszones van wegen dient toetsing aan de Wet geluidhinder plaats te vinden. Conform art. 
82 Wet geluidhinder is de hoogst toelaatbare geluidsbelasting op de gevel voor woningen 
binnen een geluidzone van een bestaande weg 48 dB Lden behoudens het gestelde in art. 83 
Wet geluidhinder. Omdat een deel van het plan een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurs-
grenswaarde ontvangt moet een hogere waarde procedure worden doorlopen (ontheffing). 
Ingevolge art. 83 Wet geluidhinder kunnen door de gemeente Stichtse Vecht hogere waarden 
worden vastgesteld. Met betrekking tot het betreffende plan betekent dit dat ten gevolge van de 
Rijksweg A2 de hogere geluidsbelasting conform lid 1 van dit artikel maximaal 53 dB Lden mag 
bedragen. Door adviesbureau Kuiper Compagnons is ten behoeve van dit plan een ruimtelijke 
onderbouwing aangeleverd.   
 

Beleid Hogere Waarden Stichtse Vecht 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht hebben het beleid hogere 
waarden conform de Algemene wet bestuursrecht vastgesteld. In dit beleid zijn eisen 
vastgelegd waar nieuwe geluidgevoelige bestemmingen aan moeten voldoen. 
Indien maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen niet haalbaar zijn kan een 
ontheffing worden afgegeven onder de voorwaarden dat een aanvaardbaar akoestisch klimaat 
wordt gerealiseerd. 
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Het onderhavige plan valt in de geluidbelastingklasse 1, tussen 48 dB Lden en 53 dB Lden.   
Voor deze geluidsklasse stelt de gemeente de volgende eisen: 
- Iedere woning beschikt over tenminste één geluidsluwe zijde 
- Iedere woning beschikt over een geluidsluwe buitenruimte 
- Woningindeling en gebruik van de woningen is zodanig dat elke woning tenminste 1 

slaapkamer aan de geluidsluwe zijde heeft en dat minimaal 30% van het vloeroppervlak 
van alle verblijfsgebieden tezamen aan de geluidsluwe gevel wordt gesitueerd. 

Toetsing 
Op de locatie zijn een 18-tal appartementen gepland, ondergebracht in drie woonlagen 
waarvan de bovenste in een kap. De woningen zijn geluidsgevoelige bestemmingen in het 
kader van de Wet geluidhinder.  De locatie ligt binnen de geluidzones van de Rijksweg A2 
en de Amerlandseweg (het verlengde van de Brugoprit). De Wilhelminastraat en andere 
wegen in de directe omgeving hebben een 30 km/uur regime en behoeven derhalve niet 
getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. De locatie ligt binnen de geluidzones van de 
spoorlijn Amsterdam – Utrecht (trajectnummer 386). 
 
Door adviesbureau Mobiusconsult is de geluidsbelasting vanwege weg- en railverkeerslawaai 
op de nieuw te realiseren appartementen berekend. De berekeningen zijn verwerkt in de  
rapportage "Wilhelminastraat 39 te Breukelen,geluidsbelasting weg- en spoorweglawaai" van 
maart 2012. Uit de rapportage blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de 
Rijksweg A2 voor 12 appartementen van het plan hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Er 
kan echter wel voldaan worden aan de maximale ontheffingsgrenswaarde. Een hogere 
grenswaarde procedure is daarom nodig voor de appartementen op de eerste en tweede 
bouwlaag van het plan (12 woningen). De geluidsbelasting vanwege de overige wegen en de 
spoorweg Amsterdam-Utrecht voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.  
    

Maatregelen 
Er is onderzocht of maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting op het nieuw te realiseren 
plan te reduceren. De Rijksweg A2 is in het kader van de reconstructie naar 2 x 5 rijstroken 
reeds voorzien van 2-laags ZOAB. Gezien de beperkte omvang van het plan zijn verder-
gaande bron- of overdrachtsmaatregelen om financiële redenen niet haalbaar. Bij de 
realisering van het plan wordt zorggedragen dat het plan aan de eisen van het beleid hogere 
waarden van de gemeente Stichtse Vecht voldoet. 
 

Vaststelling hogere waarden 
Op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder zijn Burgemeester en wethouders, 
binnen de grenzen van de gemeente, bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde 
voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. 
 
Gelet op het voorgaande en de bepalingen uit de Wet geluidhinder en de Algemene wet 
bestuursrecht is besloten de volgende hogere waarden voor de hoogst toelaatbare 
geluidbelasting op de gevel van de realiseren appartementen van het plan Wilhelminastraat 
39a vast te stellen: 
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Tabel 1: Vast te stellen hogere waarden ten gevolge van de Rijksweg A2 
Waarneempunt Omschrijving Hoogte in meters  dB Lden 

1 Achtergevel (west)  4,5 
7,5 

52 
53 

2 
 

3 
 

6 

Achtergevel (west) 
 

Zijgevel (zuid) 
 

Zijgevel (noord) 
 

4,5 
7,5 
7,5 

 
4,5 
7,5 

52 
53 
49 

 
51 
50 

 
Voor situering van de waarneempunten zie de onderstaande tekening en figuur 3 in het 
akoestisch onderzoek "Wilhelminastraat 39 te Breukelen, geluidsbelasting weg- en 
spoorwegverkeer, Mobiusconsult maart 2012", die bij deze ontwerpbeschikking is 
toegevoegd. In het kader van de omgevingsvergunning wordt vereist dat voor de nieuw te 
realiseren woningen aan een binnenwaarde van 33 dB Lden vanwege wegverkeerslawaai 
wordt voldaan. 
 

 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht 
de secretaris,     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
…      … 
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