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bestemmingsplan Zuidelijke Randweg

Hoofdstuk 1
Artikel1
1.1

Inleidende regels

Begrippen
plan

het bestemmingsplan Zuidelijke Randweg met identificatienummer
NLiMRO.0147.BpZR001-ow01 van de gemeente Borne.

1.2

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; met de
bijbehorende regels;
1.3

aanduiding

een geometrisch bepaald \Aak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar
inge\Olge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het
bebouwen van deze gronden;
1.4

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een \Aak betreft;
1.5

aanpijling

een op de -.erbeelding blijkens de daarop \Oorkomende -.erklaring als zodanig
opgenomen aanduiding, die aangeeft welke bestemming/aanduiding van toepassing is
op de aangepijlde gronden;
1.6

agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het \Oortbrengen van producten door middel van het telen
van gewassen (houtteelt daaronder begrepen) en/of het houden van dieren, niet zijnde:
een glastuinbouwbedrijf, een champignonkwekerij, een gebruiksgerichte
paardenhouderij of een wormenkwekerij;
1.7

archeologische waarde

de waarde die van belang is \Oor de archeologie en \Oor de kennis van de
beschavingsgeschiedenis;
1.8

bebouwing

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.9

bebouwingspercentage

de bebouwde opper\Aakte van de gebouwen uitgedrukt in procenten van de totale
opper\Aakte van nader aangege-.en gronden;
1.10

bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig l.Oortbrengen, -.ervaardigen,
bewerken, opslaan, instalieren en/of herstelien van goederen dan wei het bedrijfsmatig
-.erlenen van diensten, beroep-aan-huis daaronder niet begrepen;
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1.11

I

bedrljf-aan-huis

het bedrijfsmatig wrlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke
bedrijvigheid, geheel of owrwegend door middel van handwerk, dat door zijn beperkte
omvang in een woning en daarbij behorende bouwwerken, met behoud van de
woonfunctie, kan worden uitgeoefend.
1.12

bedrijfsgebouw

een gebouw, niet zijnde een woning, dat dient \Oor de uitoefening van een bedrijf,
1.13

bedrljfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld \Oor (het
huis-houden van) een persoon, wiens huiswsting ter plaatse noodzakelijk is, gelet op
het feitelijk gebruik van het gebouw en/of terrein in owreenstemming met de
bestemming;
1.14

beperkt kwetsbaar object

objecten als bedoeld in het 8esluit exteme wiligheid inrichtingen;
1.15

beroep-aan-huis

een beroep of het beroepsmatig wrlenen van diensten op administratief, juridisch,
medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te steil en
gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende
bouwwerken, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend.
1.16

beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte

de totale \AoeroppenAakte van de ruimte die wordt gebruikt \Oor een aan huis wrbonden
beroep dan wei een (dienstwrlenend) bedrijf of een dienstwrlenende insteliing, inclusief
opslag- en administratieruimten en dergelijke, bestaand of wrgund op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit plan;
1.17

bestaand

bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan
'Zuidelijke Randweg';
1.18

bestaand bouwwerk

een bouwwerk dat:
a. op het moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit plan bestaat of in
uit\Oering is;
b. na dat tijdstip is of mag worden gebouwd krachtens een bouwwrgunning, waarbij
de bouwaanvraag \Oor dat tijdstip is ingediend.
1.19

bestemmlngsgrens

de grens van een bestemmings\Aak;
1.20

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald \Aak met eenzelfde bestemming;
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1.21

I

bijbehorend bouwwerk
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wei functioneel met een zich op hetzelfde perceel
be\iindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de
aarde verbonden bouwwerk met een dak;

1.22

bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vemieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk;

1.23

bouwgrens
de grens van een bouW\Aak;

1.24

bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke
hoogte liggende \Aoeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane
grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.25

bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop inge\'olge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.

1.26

bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel;

1.27

bouwvlak
een geometrisch bepaald \Aak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge\'olge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.28

bouwwerk
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde
is verbonden;

1.29

cultuurhistorische waarde
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is
ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat
bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;

1.30

dak
iedere bovenbeeindiging van een gebouw;

1.31

diensl:verlening
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet \iia
een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder een belwinkel en
intemetcafe;

1.32

educatief medegebruik
medegebruik gericht op (de overdracht van) kennis;
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1.33

eerste bouwlaag
de bouwlaag op de begane grond;

1.34

ert

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat
gebouw, en, \()or zO\oer een bestemmingsplan of een beheers\oerordening van
toepassing is, deze die inrichting niet \oerbieden;
1.35

evenement
een \()or publiek toegankelijke \oerrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of
\oermaak, feesten en muziek\()orsteliingen daaronder begrepen, waanooor inge\()lge
regelge\ting een melding moet worden gedaan dan wei \oergunning of ontheffing moet
worden aangevraagd en \oerleend;

1.36

extensieve (dag)recreatie
die \()rmen van recreatie die in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbele~ng
zoals wandel en en fietsen en die in principe plaats\tinden tussen zonsopgang en
zonsondergang en niet gericht zijn op het \oerstrekken van nacht\oerblijt,

1.37

gebouw
elk bOUWINerk, dat een \()or mens en toegankelijke, o\oerdekte, geheel of gedeeltelijk
met wanden omsloten ruimte \()rmt;

1.38

geluidgevoelige functies
be\NOning of andere geluidge\()elige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder dan
wei het Besluit geluidhinder;

1.39

geluidgevoelige gebouwen
gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoe\oe van een andere geluidge\()elige
functie als bedoeld in de Wet geluidhinder, dan wei het Besluit geluidhinder;

1.40

grenswaarde
de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting;

1.41

hogere grenswaarde
een maximale waarde \()or de geluidsbelasting, die hoger is dan de
\()orkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond
van de Wet geluidhinder, dan wei het Besluit geluidhinder;

1.42

hoofdgebouw
een of meer panden, dat noodzakelijk is \()or de \oerwezenlijking van de geldende of
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel
aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.43

horizontale diepte van een gebouw
de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde ge\oel;
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1.44

huishouden

een alleenstaande, dan wei twee of meer personen, die een duurzame
gemeenschappelijke huishouding \Oeren of willen \Oeren;
1.45

kweektunnel

een halfrond of nagenoeg halfrond \.erplaatsbaar bOUWINerk o\.ertrokken met
lichtdoorlatend materiaal en bestemd \Oor de kweek van gewassen en de bescherming
van gewassen tegen neerslag;
1.46

landschappelijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door de waarneembare
\.erschijnings\Orm van dat gebied;
1.47

Ipg-doorzet

de afzet van Ipg in m3 per jaar;
1.48

maaiveld

het oppenAak (of de hoogte daarvan) van het land of de bO\.enkant van het terrein dat
een bOUWINerk omgeeft;
1.49

maatschappelijke voorzieningen

educatie\.e, sociale, culturele, le\.ensbeschouwelijke, recreatie\.e, \.erzorgende,
medische en o\.erheidsfuncties, \Oor zO\.er geen geluidsge\Oelige functies, alsmede
\Oorzieningen ten behoe\.e van openbare dienst\.erlening, met ondergeschikte
detailhandel en horeca ten dienste van deze \Oorzieningen;
1.50

nadere eis

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening;
1.51

natuur{wetenschappe)lijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische,
geomorfologische, bodemkundige en/of biologische elementen, \Oorkomend in dat
gebied;
1.52

niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering

een agrarische bedrijfs\Oering die geheel dan wei grotendeels onafhankelijk is van de
groeikracht van de bod em waarop het bedrijf wordt uitgeoefend; hieronder worden in
ieder geval \.erstaan: pluim\.ee-, pelsdieren- en varkenshouderijen, kal\.ermesterijen en
~skwekerijen;

1.53

normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn \Oor een goed beheer van de gronden,
waaronder begrepen de handha~ng dan wei de realisering van de bestemming;
1.54

omgevingsvergunning

\.ergunning \Oor acti~teiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen
omge~ngsrecht;
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1.55

onderbouw

een bouwlaag, afgedekt door een \Aoer, die geheel of gedeeltelijk is gelegen beneden
peil;
1.56

onderkomens

\,Oor l.erblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken \'oer- en vaartuigen en
kampeermiddelen;
1.57

openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegem.erkeerswet 1994,
alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat
\,Oor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld
\,Oor de ontsluiting van percelen door langzaam \erkeer;
1.58

overig ander bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en
duurzaam met de aarde is \erbonden;
1.59

overkapplng

eenol.erdekte ruimte, al dan niet omsloten door maximaal twee wanden. Onder
ol.erkapping wordt ook een carport l.erstaan;
1.60

pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige
eenheid die direct en duurzaam met de aarde is l.erbonden en betreedbaar en
afsluitbaar is;
1.61

peil

a.

\,Oor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van
de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende
afgewerkte maai\eld.

1.62

recreatief medegebruik

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de
bestemming waarbinnen dit recreatiel.e gebruik is toegestaan;
1.63

recreatiewonlng

een gebouw dat periodiek dient \,Oor recreatief (nacht)l.erblijf \,Oor recreanten die hun
hoofdl.erblijf elders hebben;
1.64

stedenbouwkundig beeld

ruimtelijke I.erschijnings\,Orm van bebouwing, die wordt bepaald door de situering,
aansluitende terreinen, bouwmassa's, ge\elindeling en dak\,Ormen;
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1.65

straabneubilair
~rkeersgeleiders,

rampalen, ~rkeersborden, brandkranen, lichtmasten, zitbanken,
bloembakken, afvalinzamelbakken, toegangsconstructies, kunstwerken,
speeltoestelien, telefooncelien, abri's, kleinschalige nuts'vOorzieningen en daarmee
~rgelijkbare objecten;

1.66

twee-aaneengebouwde woningen
een blok van twee-aaneengebouwde woningen;

1.67

verbeelding
de analoge en digitale 'vOorsteliing van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale
ruimtelijke informatie;

1.68

verkoopvloeroppervlakte
de 'vOor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoe~ van
detailhandel;

1.69

verticale diepte van een gebouw
de diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de begane grond'vioer;

1.70

voorgevel
de ge~1 van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als
belangrijkste ge~1 kan worden aangemerkt.

1.71

vrijstaande woning
een woning waarvan het hoofdgebouw IKijstaat van andere hoofdgebouwen.

1.72

watergang
een werk, al dan niet o~rdekt, dienend om in het openbaar belang water te ontvangen,
te bergen, af te 'vOeren en toe te 'vOeren, de bo~n water gelegen taluds, berm en en
onderhoudspaden daaronder mede ~rstaan;

1.73

wijziging
een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

1.74

winkel
een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te
worden gebruikt 'vOor de detailhandel;

1.75

woning
een gebouw dat dient 'vOor de zelfstandige huis~sting van maximaal 1 huishouden;
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Artikel2

Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als \Olgt gemeten:

2.1

de dakhelling
langs het dak'v4ak ten opzichte van het horizontale 'v4ak.

2.2

de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bO\.enkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stell en constructiedeel.

2.3

de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grond'v4oer, de buitenzijde van de ge\.els (en/of het
hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4

de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, zoals schoorstenen,
antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5

de oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse ge\.ehAakken en/of het hart van de scheidingsmuren,
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde ni\.eau van het afgewerkte bouwterrein ter
plaatse van het bouwwerk.

2.6

afstand tot de bouwperceelsgrens
de kortste afstand van een gebouw tot de (zijdelingse) perceelsgrens van het
bouwperceel.

2.7

ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk
vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

2.8

bebouwingspercenlage
een op de \.erbeelding aangege\.en percentage, dat de grootte van het deel van een
bouwperceel C.q. bouw'v4ak of bestemmingslAak aangeeft dat maximaal mag worden
bebouwd.
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2.9

lengte, breedte en diepte van een bouwwerk
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gewls (en/of hart van
sch~idsmuren).

2.10

maatvoering
Aile maten zijn tenzij enders aangegewn:
a. \.Oor lengten in meters (m);
b. \.OCr opperJakten in \Aerkante meters (m2);
c. \.Oor inhoudsmaten in kubieke meters (m3);
d. \.Oar verhoudingen in procenten (%);
e. \.Oor hoekenlhellingen in graden (0).

2.11

meten
Bij de toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van de lijn.
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Hoofdstuk 2
Artikel3
3.1

8estemmingsregels

Agrarisch
Bestemmingsomschrijving

De \Oor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd \Oor:
a. agrarische bedrijfs\Oering;
b. recreatief medegebruik;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \Orm van recreatie - bloemen-.ereniging',
\Oor een bloemen-.ereniging;
met te-.ens ondergeschikt:
d. paden en ka-.elontsluitingswegen;
e. parkeerworzieningen;
f. groen\Oorzieningen;
g. sloten, bermen en beplanting;
met de daarbijbehorende:
h. andere bouwwerken.

3.2

Bouwregels
Voor het bouwen gelden de \Olgende regels :

3.2.1

Bebou'.Mng bij bloemenvereniging

Voor het oprichten van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \Orm van
recreatie - bloemen-.ereniging' gelden de \Olgende bepalingen:
a. er mogen maximaal drie gebouwen of o-.erkappingen worden gebouwd;
b. de gezamenlijke opper\Aakte van gebouwen of o-.erkappingen mag ten hoogste 250
m2 bedragen;
c. de goot- en bouwhoogte van een gebouw mag maximaal 3 en 6 meter bedragen.
De bouwhoogte van een o-.erkapping mag ten hoogste 5 meter bedragen.
3.2.2

Andere boultWlericen

a.
b.

een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte hebben van maximaal 2 meter;
\OOr het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke \Orm van recreatie - bloemen-.ereniging' de bouwhoogte van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 5 m bedragen, met uitzondering
van kweektunnels waarvan de maximale bouwhoogte 2,6 meter mag bedragen;

c.

een o-.erig ander bouwwerk mag een bouwhoogte hebben van maximaal 5 meter en
een opper\Aakte van maximaal 10m2.

3.3

Nadere eisen

3.3. 1

Nadere eisen

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om aan de afmetingen van de bebouwing nadere
eisen te stellen. Dit kan indien geen one-.enredige afbreuk wordt gedaan aan:
a. een goede woonsituatie;
b. de -.erkeers-.eiligheid;
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C.

d.
e.
3.3.2

de sociale ..eiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende grOnden.

Procedure

Op de \Oorbereiding van een beshiit tot het stellen van nadere eisen als bedoeld in
artikel 3.3.1 is de procedure van toepassingzoals ..ermeld in artikel 20.2 van het plan.

3.4

Specifleke gebru1ksregels

Tar plaatse van de aanduiding 'specifieke \Orm van recreatie - bloemer1..ereniging' mag
maximaal 400 m2 van de in de bestemmlng aangege\er1 gronden worden gebruikt als
parkeervoorziening.
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Artikel4
4.1

8edrijf
Bestemmingsomschrijving

De \Oor 'Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd \Oor:
a. bedrijwn en bedrijfsacti~teiten, \Oor zowr deze \oorKomen in de categorieen A en
B1 van de bij deze regels behorende 'Lijst van bedrijfsacti~teiten 'functiemenging";
b. ter plaatse van de aanduiding 'WrKooppunt motorbrandstof met lpg', \Oor een
WrKooppunt \Oor motorbrandstoffen met Ipg en autobedrijf, met daarbij behorende
andere detailhandel en een autowasstraat;
c. ter plaatse van de aanduiding 'garage' een garagebedrijf;
d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', tewns een bedrijfswoning;
met de daarbij behorende \Oorzieningen zoals:
e. er\en;
f. groen\Oorzieningen;
g.
h.
i.
j.
k.

4.2

4.2.1

nuts\OOrzieningen;
water en waterhuishoudkundige \Oorzieningen;
ontsluitingswegen;
parKeer\Oorzieningen;
laad- en 10s\Oorzieningen.

Bouwregels

Gebouv..en, niet zijnde bedrijfswningen, en overkappingen
Voor het bouwen van gebouwen en oWrKappingen gelden de \Olgende regels :

a.

gebouwen worden uitsluitend gebouwd in het boUW'IAak;

b.

het bebouwingspercentage van het boUW'IAak mag maximaal de ter plaatse van de
aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegewn percentage
bedragen;
c. de goothoogte van gebouwen mag maximaal de ter plaatse van de aanduiding
'maximum goothoogte (m)' aangegewn goothoogte bedragen;
d. de maximale bouwhoogte van gebouwen bedraagt de in sub c bedoelde maximale
goothoogte wrmeerderd met 3 meter.
4.2.2

I
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Bedrijfswningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de \Olgende regels:
a. hoofdgebouwen (woningen) worden uitsluitend gebouwd in het bolJW\Aak;
b. de goothoogte van hoofdgebouwen mag maximaal de ter plaatse van de aanduiding
'maximum goothoogte (m)' aangegewn goothoogte bedragen;
c. de maximale bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt de in sub a bedoelde
maximale goothoogte wrmeerderd met 6 meter;
d. bouwdelen van ondergeschikte betekenis aan de \Oorgewl mogen niet meer dan
tweederde van de breedte van het dak\Aak beslaan;
e. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 m.
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4.2.3

BouWMJrken, geen gebouv.en zijnde
V~~r

het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de \Olgende regels:

a.

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste
2,50 meter;

b.

de bouwhoogte van een Yiaggenmast bedraagt ten hoogste 5 meter.

4.3

Nadere eisen

4.3. 1

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn be\Oegd nadere eisen te stelien, met betrekking tot:

4.3.2

a.

de situering van bouwwerken;

b.

de situering van de hoofdtoegang van hoofdgebouwen;

c.

de situering van in- en uitritten;

d.

de situering van parkeeMorzieningen;

e.

de situering van laad- en loszones.

Toepassing
De be\Oegdheid onder lid 4.3.1 wordt toegepast met het oog op:

4.3.3

a.

de gebruiksmogelijkheden:

b.

ter \Oorkoming van een one\enredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van
aangrenzende gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken;

c.

in \erband met het \Oorzien in parkeerplaatsen op eigen terrein;

d.

de \erkeers\eiligheid:

e.

ter waarborging en ter \Oorkoming van een ruimtelijke situatie die uit een oogpunt
van \erkeers\eiligheid, in het bijzonder het benodigde uitzicht op hoeken van
wegen, bochten en in- en uitritten niet gewenst is;

f.

de brand\eiligheid:

g.

ter waarborging en ter \Oorkoming van een ruimtelijke situatie die uit een oogpunt
van brand\eiligheid c.q. brand- en rampenbestrijding, niet gewenst is, dient
rekening gehouden te worden met het waarborgen, in stand houden c.q. tot stand
brengen van een brand\eilige situatie en goede bereikbaarheid;

h.

de sociale \eiligheid;

i.

het stedenbouwkundig belang.

Procedure
Op de \Oorbereiding van een besluit tot het steil en van nadere eisen als bedoeld in
artikel 4.3.1 is de procedure van toepassing zoals \errneld in artikel 20.2 van het plan.

4.4

Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik gelden de \Olgende regels:

a.

de \erkoopYioeropperviakte ten behoe\e van detailhandel bedraagt ten hoogste 125

m2;
b.

I
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de minimale afstand van het vulpunt van de Ipg-instaliatie ter plaatse van de
aanduiding '\erkooppunt motorbrandstof met lpg' op de kruising Azeloseweg Hosbekkeweg tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare
objecten 110 meter dient te bedragen.
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4.5

WijziglngSbevoegdheid

4.5.1

Wetgevingszone - oMjzigingsgebied
Burgemeester en wethouders zijn be\Oegd het plan ter plaatse van de aanduiding
Wetge~ngszone - wijzigingsgebied' te wiJzigen in de bestemming 'Groen', met dien
\erstande dat na wijziging de regels als opgenomen in artikel 6 O\ereenkomstig van
toepassing zijn.

4.5.2

Procedure
Op de \Oorbereiding van een besluit tot wijziging van het plan als bedoeld in artikel
4.5.1 is het bepaalde in artikel 20.1 van toepassing.
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Artikel5
5.1

I

Bos
Bestemmingsomschrijving

De \Klor '80S' aangewezen gronden zijn bestemd \Klor:
a.
b.

bos/bebossing;
groen\Klorzieningen;

c. het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden en landschapswaarden;
d. water en waterhuishoudkundige \Klorzieningen;
met daarbij behorende:
e. paden en wegen.

5.2

Bouwregels
V~~r

a.
b.

5.3

het bouwen van bouwwerken gelden de \Kligende regels:
op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 2 meter
bedragen.

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van, of het laten
gebruiken van de in de bestemming aangege\oen gronden en bouwwerken \Klor:
a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken
\Klorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval,
behoudens \Klor zO\oer zulks noodzakelijk is in \oerband met het op de bestemming
gerichte gebruik van de grond;
b.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of \A oei bare afvalstoffen
behoudens \Klor zO\oer zulks noodzakelijk is in \oerband met het op de bestemming
gerichte gebruik van de grond.

5.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
5.4.1

Verboden v.erkzaamheden
Het is \oerboden op of in de gronden met de bestemming '80S' zonder of in afwijking van
een omgevings\oergunning van het be\Klegd gezag de \Kligende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te \Kleren:

a.
b.

I
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het ontgronden, \oergra\oen, afgra\oen, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen
en ophogen van gronden;
het aanleggen, \oerbreden en \oerharden van wegen, paden, banen,
parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere opper\Aakte\oerhardingen;

c.

het aanleggen, \oerdiepen, \oerbreden en dempen van sloten, watergangen en o\oerige
waterpartijen en het aanbrengen van drainage;

d.

het \oerlagen van het waterpeil;

e.

het aanleggen van ondergrondse of bO\oengrondse transport-, energie- en/of
communicatieleidingen en daarmee \oerband houdende constructies, installaties en
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f.
5.4.2

I

apparatuur,
het \.ellen en rooien van houtgewassen.

Beoordelingsk ader

Een omge~ngs\.ergunning ten behoe\.e van het uihoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden kan slechts worden \.erleend indien door de werken en/of
werkzaamheden dan wei door de daarvan (direct of indirect) te \.erwachten ge\Qlgen de
aanwezige natuur- en landschapswaarden niet one\.enredig (kunnen) worden geschaad.
5.4.3

Uitzonderingen

Het in sublid 5.4.1 \.ervatte \.erbod geldt niet \Qor het uit\Qeren van de \Qlgende werken
of werkzaamheden:
a. werken of werkzaamheden die betrekking hebben op normaal onderhoud en
beheer;
b. werken of werkzaamheden die op het tijdstip van het van kracht worden van het
plan in uit\Qering zijn of uitge\Qerd kunnen worden op grand van een \Qor dat
tijdstip aangevraagde dan wei \.erleende omge~ngs\.ergunning.

I
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Artikel6
6.1

Groen
8estemmingsomschrijving
De \,Oor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd \,Oor:
a.

6.2

groen\,Oorzieningen;

b.

landschappelijke inpassing;

c.

wandel- en fietspaden;

d.

waterpartijen en watergangen;

e.

inritten en uitwegen;

f.

\erhardingen;

g.

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \,Orm van \erkeer - geluidwerende
\'oorziening' \,Oor geluidwerende \'oorzieningen;

h.

\'oorzieningen ten behoe\e van de waterhuishouding;

i.

\'oorzieningen van algemeen nut;

j.

speeltoestellen en straatmeubilair;

k.

transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater.

Bouwregels
V~~r

het bouwen van bouwwerken gelden de \'olgende regels:

a.

op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;

b.

de hoogte van geluidwerende \'oorzieningen mag maximaal 3 meter bedragen;

c.

de bouwhoogte van speeltoestellen en kunstwerken mag maximaal 5 meter
bedragen;

d.

de bouwhoogte van o\erige bouwwerken mag maximaal 3 meter bedragen.

6.3

Nadere eisen

6.3. 1

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn be\'oegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de
situering, afmetingen van bouwwerken geen gebouwen zijnde:

6.3.2

a.

ter \'oorkoming van one\enredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het
woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b.

ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de
naaste omgelling;

c.

ter waarborging van de \erkeers\eiligheid;

d.

ter waarborging van de sociale \eiligheid;

e.

ter waarborging van de brand\eiligheid en rampenbestrijding.

Procedure
Op de \,Oorbereiding van een besluit tot het stellen van nadere eisen als bedoeld in
artikeI6.3.1 is de procedure van toepassing zoals \ermeld in artikel 20.2 van het plan.

I

802046.000004

A RCA DIS

I

bestemmingsplan Zuidelijke Randweg

6.4

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van grand en en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het
gebruik \Oor:
a. een gebruik van granden als stallings- en/of opslagplaats van grand en/of afval,
anders dan als stort- en/of opslagplaats I.OOr nonnaal onderhoud, gebruik en
beheer;
b. een gebruik van granden als stallings- en/of opslagplaats van een of meer aan het
gebruik onttrakken machines, I.Oer-, vaar- of \Aiegtuigen, anders dan als stallingsen/of opslagplaats \Oor nonnaal onderhoud, gebruik en beheer;
c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of \Aoeibare afvalstoffen
behoudens \Oor zO\er zulks noodzakelijk is in \erband met het op de bestemming
gerichte gebruik van de grond.

6.5

Afwijken van de gebruiksregels

Het be\Oegd gezag kan bij omgel.4ngs\ergunning afwijken van het bepaalde in 6.1 \Oor
de realisatie van parkeerl.OOrzieningen, met dien \erstande dat:
a. de noodzaak hierl.OOr is aangetoond;
b. de \erkeers\eiligheid niet in het geding is;
c. de bestaande graenstructuur niet one\enredig wordt aangetast.
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Artikel7
7.1

I

Maatschappelijk
Bestemmingsomschrijving
De lOor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd lOor:
a.

het uitoefenen van acti\titeiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatie\e
en openbare dienst\eriening;

met de daarbij behorende:

7.2

7.2. 1

b.

groenlOorzieningen en tuinen;

c.

water- en waterhuishoudkundige lOorzieningen;

d.

lOorzieningen van algemeen nut;

e.

parkeeMorzieningen;

f.

wandel- en fietspaden;

g.

\erhardingen;

h.

speellOorzieningen.

Bouwregels

Gebouv.en
Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen gelden de IOlgende
regels:

7.2.2

a.

de gebouwen mogen uitsluitend binnen het boUWIAak worden gebouwd;

b.

het boUWIAak mag IOliedig worden bebouwd;

c.

de goothoogte van gebouwen mag maximaal de ter plaatse van de aanduiding
'maximum goothoogte (m)' aangege\en goothoogte bedragen.

Bouw;.,erk en, geen gebouv.en zijnde
V~~r

a.

b.

het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de IOlgende regels:

\06r de lOorge\elrooilijn mag de bouwhoogte maximaal 1 meter bedragen, met dien
\erstande dat:
1.

de maximale hoogte van speeltoestellen 3 meter bedraagt;

2.

de maximale hoogte van een lAaggenmast 5 meter bedraagt;

achter de lOorge\elrooilijn mag de bouwhoogte maximaal 2 meter bedragen, met
dien \erstande dat:
1.

de maximale hoogte van een lAaggenmast 5 meter bedraagt;

2.

de maximale hoogte van tuinmeubilair 3 meter bedraagt;

3.

de maximale hoogte van speeltoestellen 3 meter bedraagt.

7.3

Nadere eisen

7.3. 1

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn belOegd nadere eisen te stell en ten aanzien van de
situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

I
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a.

ter lOorkoming van one\enredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het
woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b.

ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de
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c.
d.
e.
7.3.2

I

naaste omgeving;
ter waarborging van de verkeersveiligheid;
ter waarborging van de sociale veiligheid;
ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding

Procedure

Op de \,Oorbereiding van een besluit tot het stelien van nadere eisen als bedoeld in
artikel 7.3.1 is de procedure van toepassing zoals verrneld in artikel 20.2 van het plan.

7.4

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van, of het laten
gebruiken van de in de bestemming aangegeven gronden en bouwwerken \,Oor
seksinrichtingen.

7.5

Afwijken van de gebruiksregels

Het be\,Oegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
7.1 sub a \,Oor een functiewijziging naar een geluidge\Oe/ige functie, met dien verstande
dat \,Oldaan wordt aan de Wet geluidhinder.
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Arlikel8
8.1

I

Tuin
Bestemmingsomschrijving
De \Oor 'ruin' aangewezen gronden zijn bestemd \Oor:
a.

8.2

tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.

Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
\Olgende regels:

8.3

a.

de bouwhoogte van perceel- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 meter
bedragen;

b.

de bouwhoogte van o\lerige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 1
meter bedragen;

c.

aan een \Oorge\lel dan wei aan een zijge\lel van het hoofdgebouw die gericht is op
de weg of het openbare groen, mag een portaal of erker worden gebouwd, met dien
\lerstande dat:
1.

de oppenAakte mag maximaal 6 m2 bedragen;

2.

de diepte mag maximaal1,5 meter bedragen;

3.

de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen;

4.

de afstand tussen de portaal of erker tot de \Oorperceelsgrens mag minimaal 1
meter bedragen.

Afwijken van de bouwregels
Het be\Oegde gezag kan bij omge\tings\lergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2
sub a \Oor de bouw van erfafscheidingen met een maximale hoogte van 2 m, met dien
\lerstande dat er vanaf 1 m hoogte sprake dient te zijn van een open constructie
(minimaal 80% open).
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Artikel9
9.1

Verkeer
Bestemmingsomschrijving
De
a.

~or

Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd

wegen met hoofdzakelijk een l.erkeersfunctie;

b.

fiets- en ~etpaden;

c.

ter plaatse van de aanduiding 'brug',

d.

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke ~rm van natuur - landschappelijke
inpassing' ~or de landschappelijke inpassing;

e.

ter plaatse van de aanduiding 'carpoolplaats' ~or een carpoolplaats;

f.

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke ~rm van l.erkeer - geluidwerende
~orziening' ~or geluidwerende ~orzieningen;

g.

groen~orzieningen,

h.

l.erhardingen;

~or

i.

parkee~orzieningen;

j.

~orzieningen

k.

straatmeubilair;

I.

afvalcontainers;

n.

een brug;

waaronder berm en, sloten en taluds;

van algemeen nut;

m. watergangen, wadi's, waterpartijen en
waterhuishouding;

9.2

~or:

~orzieningen

ten behoel.e van de

transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater.

Bouwregels
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de ~Igende regels:
a.

op de grand en zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;

b.

de bouwhoogte van kunstwerken mag maximaal 10 meter bedragen;

c.

de bouwhoogte van een afvalcontainer mag maximaal 2 meter bedragen en de
oppel"\Aakte maximaal 4 m2 (bij bOl.engronds plaatsen);

d.

de bouwhoogte van ol.erige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten
behoel.e van de l.erkeersregeling, de wegaanduiding of de l.er1ichting, mag
maximaal 3 meter bedragen;

e.

op de gronden binnen een afstand van 22 meter aan weerszijden van de
bestemming 'Leiding - Leidingstrook' megen uitsluitend gebouwen en bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, worden opgericht indien uit een risico-analyse is gebleken
dat de l.eiligheidsrisico's dit toelaten en indien hierol.er ~oraf ad\lies bij de
leidingbeheerder is ingewonnen.

9.3

Nadere eisen

9.3. 1

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn be~gd nadere eisen te stellen ten aanzien van de
situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
a.

I
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ter ~orkoming van onel.enredige aantasting van de gebruiksmegelijkheden en het
woon- en leefklimaat van aangrenzende granden en bouwwerken;
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9.3.2

b.

ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en de beeldkwaliteit van de
naaste omge~ng;

c.

ter waarborging van de -.erkeers-.eiligheid;

d.
e.

ter waarborging van de sociale -.eiligheid;
ter waarborging van de brand-.eiligheid en de rampenbestrijding.

Procedure

Op de \,Oorbereiding van een besluit tot het steil en van nadere eisen als bedoeld in
artikel 9.3.1 is de procedure van toepassing zoals -.ermeld in artikel 20.2 van het plan.

9.4

Afwijken van de bouwregels

Het be\'oegd gezag kan bij een omge~ngs-.ergunning afwijken \,Oor het oprichten van
een antenne-instaliatie, mits:
a. de oppel'\Aakte van de antenne-instaliatie met bijbehorende bebouwing niet meer
gaat bedragen dan 50 m2, dan wei zo-.eel meer als noodzakelijk is \,Oor de
plaatsing van een antenne-instaliatie met bijbehorende apparatuur en instaliaties;
b. de antenne-instaliatie wordt geplaatst binnen een boUWIAak, dan wei in de directe
nabijheid van een bestaand groter infrastructureel element, zoals een rijks- of
pro~nciale weg dan wei een spoorlijn;
c. de plaatsing van de antenne-instaliatie op de betreffende locatie noodzakelijk is
\,Oor een lAakdekkend (inter)nationaal netwerk \,Oor mobiele-telecommunicatie, in
-.erband waarmee in elk geval dient te worden aangetoond dat gebruik van een
andere mast elders(site-sharing) niet tot de mogelijkheden behoort;
d. de hoogte van de antenne-instaliatie niet meer gaat bedragen dan 20 meter, dan
wei zo-.eel meer aantoonbaar noodzakelijk is \,Oor het onder c genoemde
lAakdekkend (inter)nationaal netwerk, met een maximum tot 40 meter;
e. de in het plan aan de omliggende gronden toegekende functies en waarden
alsmede de belangen van de gebruikers daarvan niet one-.enredig worden
geschaad.

9.5
9.5.1

Specifieke gebruiksregels
Strijdig gebmik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het
gebruik \,Oor:
a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken
\,Oorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van embaliage en/of aOOl,
behoudens \,Oor zo-.er zulks noodzakelijk is in -.erband met het op de bestemming
gerichte gebruik van de grond;
b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of lAoeibare aOOlstoffen
behoudens \,Oor zo-.er zulks noodzakelijk is in -.erband met het op de bestemming
gerichte gebruik van de grond.
9.5.2

Voorwaarde/ijke verp/ichtingen

Gelijktijdig met de aanleg of in ieder geval\,Oorafgaand aan de ingebruikname van de
nieuwe randweg, zoals mogelijk gemaakt middels artikel 9.1 sub a, moet \,Oldaan
worden aan de \'olgende \,Oorwaardelijke -.erplichtingen:

I
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a.

I

bij het kruispunt Azelosestraat moeten doorgaande \Aiegroutes gehandhaatd blijloen
door de functie van de bestaande bomengroepen te handhaloen;
b. de geluidbeperkende ~orzieningen, bestaande uit:
1. het toepassen van dunne deklagen bij op de ZUidelijke randweg oloer een lengte
van 745 m;
2. het plaatsen van een 3 m hoog scherm langs de ZUidelijke randweg oloer een
lengte van 51 m,
die zijn genoemd in bijlage 2 zijn gerealiseerd.

9.6

Afwijken van de gebruiksregels

Het be~egd gezag is be~egd bij een omge\tingsloergunning at te wijken van de regels
van het bepaalde in lid 9.1 sub t, ten behoeloe van de bouw en het gebruik van
geluidwerende ~orzieningen anders dan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke ~rm
van Ioerkeer - geluidscherm', mits:
a. zulks noodzakelijk is in Ioerband met geluidsge~elige functies;
b. de in het gebied ~orkomende landschappelijke en cultuurhistorische waarden niet
oneloenredig worden aangetast;
c. de afwijking van de situering ten opzichte van de aanduiding 'specifieke ~rm van
Ioerkeer - geluidscherm' niet meer dan 6 meter bedraagt;
d. het bepaalde in lid 9.2 sub d in acht wordt genomen.
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Artikel10
10.1

Water
Bestemmingsomschrijving
De \Oor Water' aangewezen gronden zijn bestemd \Oor:

10.2

a.

waterberging;

b.

waterhuishouding;

c.

waterpartijen en watergangen;

d.

groen\Oorzieningen en taluds;

e.

medegebruik \Oor extensie\.e recreatie;

f.

infiltratie\Oorzieningen.

Bouwregels
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de \Olgende regels:

10.3

a.

op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;

b.

de bouwhoogte van aanleg- en

c.

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 3 meter
bedragen.

~ssteigers

mag maximaal 3 meter bedragen;

Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van, of het laten
gebruiken van de in de bestemming aangege\.en gronden en bouwwerken \Oor:

I
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a.

het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken
\Oorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval,
behoudens \Oor zO\.er zulks noodzakelijk is in \.erband met het op de bestemming
gerichte gebruik van de grond;

b.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of \IIoeibare afvalstoffen
behoudens \Oor zO\.er zulks noodzakelijk is in \.erband met het op de bestemming
gerichte gebruik van de grond.
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Artikel11
11.1

Wonen
Bestemmingsomschrijving

De \Oor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd \Oor:
a. het won en met daaronder begrepen beroep-aan-huis;
met de daarbij behorende:
b. tuinen en erwn;
c. parkeeMorzieningen op eigen terrein;
d. water- en waterhuishoudkundige \Oorzieningen;
e. nuts\AJorzieningen.

11.2

11.2. 1

Bouwregels

HoofdgebouVlen
V~~r

het bouwen van hoofdgebouwen gelden de \Olgende regels:
a. het aantal woningen binnen een bolJWlAak mag niet meer bedragen dan het
bestaande aantal woningen;
b. hoofdgebouwen worden binnen het bolJWlAak gebouwd;
c. het bolJWlAak mag \OlIedig worden bebouwd;
d. ter plaatse van de aanduiding \1'ijstaand' worden \tfijstaande woningen gebouwd;
e. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' worden twee-aaneen gebouwde
woningen gebouwd;
f. de goothoogte van hoofdgebouwen mag maximaal de ter plaatse van de aanduiding
'maximum goothoogte (m)' aangege\en goothoogte bedragen;
g. de maximale bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt de in sub 9 bedoelde
maximale goothoogte \errneerderd met 6 meter;
h. ten aanzien van de bouwpercelen gelden de \Olgende minimale breedtematen:
1. bij IKijstaande woningen: 12 meter;
2. bij twee-aaneengebouwde woningen: 8 meter;
i.

j.

k.

11.2.2

de afstand van een IKijstaande woning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt
aan beide zijden minimaal 2,5 meter;
de afstand van een twee-aaneengebouwde woning tot de zijdelijngse perceelsgrens
bedraagt aan een zijde minimaal 2,5 m, met dien \erstande dat maximaal een
zijge\el van het hoofdgebouw in de zijdelingse perceelsgrens mag worden
gebouwd;
ten aanzien van het parkeren op eigen ert dient per IKijstaande woning en
twee-aaneengebouwde woning op eigen terrein ruimte gereserwerd te worden \Oor
minimaal een parkeerplaats.

Bijbehorend bOUWMJrk
V~~r

het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de \AJlgende regels:

a. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de \Oorge\el van het hoofdgebouw
bedraagt minimaal 3 meter;
b.
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het gezamenlijke oppel'\Aak van bijbehorende bouwwerken buiten het bolJWlAak mag
maximaal bedragen:
1. 50 m2 op bouwpercelen met een oppel'\Aakte tot en met 500 m2;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

60 m2 op bouwpercelen met een oppel"\Aakte van
70 m2 op bouwpercelen met een oppel"\Aakte van
80 m2 op bouwpercelen met een oppel"\Aakte van
90 m2 op bouwpercelen met een oppel"\Aakte van

501 tot en met 750 m2;

751 tot en met 1000 m2;
1001 m2 tot en met 1500 m2;
1501 m 2 tot en met 2000 m2;
110m2 op bouwpercelen met een oppel"\Aakte van 2001 m2 tot en met 3000 m2;
130 m2 op bouwpercelen met een oppel"\Aakte van 3001 m2 en groter;

met dien ~rstande dat het gezamenlijk oppel"\Aak van gebouwen, carports en
ten hoogste 60% van het oppel"\Aak van het bouwperceel bedraagt;

o~rkappingen

c.

d.

het bepaalde onder b geldt met dien ~rstande dat de o~rkappingen en carports,
niet worden meegerekend met het maximaal toelaatbare oppel"\Aak aan
bijgebouwen;
de maximale oppel"\Aakte per bijbehorend bouwwerk mag maximaal 75 m2
bedragen;

e.

de bouwhoogte van bijbehorende boulNWerken mag maximaal 5,5 meter bedragen;

f.

de goothoogte van bijbehorende boulNWerken mag maximaal 3 meter bedragen,
met dien ~rstande dat de goothoogte van een met het hoofdgebouw ~rbonden
bijbehorende bouwwerken maximaal mag bedragen:

g.

11.2.3

1.

3 meter of;

2.

de bouwhoogte van de eerste bouwlaag of;

3.

de bouwhoogte van het ~r1engde van de dakhelling van het hoofdgebouw.

de bouwhoogte van autoboxen mag maximaal 3 meter bedragen.

BouWAerken, geen gebouoon zijnde en geen carports of overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen carports of
o~rkappingen zijnde, gelden de \,Qlgende regels, met uitzondering van het gestelde in
11.2.4:
a.

11.2.4

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde \,Qor de \,Qorge~1 mag
maximaal 1 meter bedragen en maximaal 2 meter achter de \,Qorge~1 met dien
~rstande dat:
\,Qorge~lrooilijn

1.

de bouwhoogte van tuinmeubilair \,Qor de
meter bedragen;

2.

de bouwhoogte van tuinmeubilair achter de
meter bedragen.

mag maximaal 2

\,Qorge~lrooilijn

mag maximaal 3

Carports en overkappingen
V~~r

a.

het bouwen van carports en

1.

3 meter of,

2.

de bouwhoogte van de eerste bouwlaag;

met dien

gelden de \,Qlgende regels:

~rstande

o~rkappingen

b.

o~rkappingen

carports mogen tot 1 meter achter de \,Qorge~lrooilijn worden gebouwd met een
maximale oppel"\Aakte van 30 m2 en een maximale bouwhoogte van:

dat het gezamenlijk oppel"\Aak van gebouwen, carports en
ten hoogste 60% van het oppel"\Aak van het bouwperceel bedraagt;

o~rkappingen mogen worden gebouwd met een maximaal oppel"\Aakte van 30 m2
en een maximale bouwhoogte van:

1.

3 meter of;

2.

de bouwhoogte van de eerste bouwlaag;

met dien ~rstande dat het gezamenlijk oppel"\Aak van gebouwen, carports en
o~rkappingen ten hoogste 60% van het oppel"\Aak van het bouwperceel bedraagt.
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11.3

Nadere eisen

11.3. 1

Nadere eisen

I

Het be\Oegd gezag kan nadere eisen stell en ten aanzien van:
a. de situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
b. de aanleg en omvang van parkeergelegenheid;
1.

ter \Oorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en
het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

2. ter waarborging van de stedenbouwkundige en beeldkwaliteit van de naaste
omge\.ing;

11.3.2

3.

ter waarborging van de verkeersveiligheid;

4.

ter waarborging van de sociale veiligheid;

5.

ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

Procedure

Op de \Oorbereiding van een besluit tot het stell en van nadere eisen als bedoeld in
artikel 11.3.1 is de procedure van toepassing zoals vermeld in artikel 20.2 van het plan.

11.4

Afwijken van de bouwregels
Het be\Oegd gezag kan bij een omge\.ingsvergunning afwijken van het bepaalde in
sublid 11 .2.3 sub a \Oor de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, \Oor de
\Oorgevelrooilijn met een maximale hoogte van 2 meter, met dien verstande dat er vanaf
1 meter hoogte sprake dient te zijn van een open constructie (minimaal 80% open).

11.5
11.5.1

Specifieke gebruiksregels
Beroep-aan-huis

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken \Oor een beroep-aan-huis
gelden de \Olgende regels:
a. de \Aoeroppel\4akte ten behoeve van een beroep-aan-huis mag maximaal 40% van
de \Aoeroppel\4akte van de woning en bijbehorende bouwwerken bedragen met een
maximum van 45 m2 •
11.5.2

Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van, of het laten
gebruiken van de in de bestemming aangegeven gronden en bouwwerken \OOr:
a. wonen in '-fijstaande bijbehorende bouwwerken;
b. seksinrichtingen.

11.6
11.6. 1

Afwijken van de gebruiksregels
Bedrijf aan huis

Het be\Oegd gezag kan bij een omge\.ingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
11.1 sub a \Oor de uitoefening van een bedrijf-aan-huis in het hoofd- of bijbehorend
bouwwerk, met dien verstande dat:

a.

I
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b.

c.

d.
e.

f.
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bedoeld gebruik geen onewnredige aantasting van het woon- en lee1klimaat mag
oplewren en geen onewnredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de
wijk of buurt; dit betekent onder meer dat:
1. een omgevingswrgunning uitsluitend wordt wrleend \Oor het uitoefenen van
bedrijvigheid, \Oor zowr sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in
het 8esluit algemene regels \Oor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit);
2. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene
die de activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerl< uitwert, tewns
de gebruiker van het hoofdgebouw is;
het niet betreft zodanig wrl<eersaantrekkende activiteiten die kunnen lei den tot een
nadelige be'lnvloeding van de normale afwikkeling van het wrl<eer dan wei tot een
onewnredige parl<eerdruk op de openbare ruimten;
parl<eren zowel mogelijk op eigen terrein dient plaats te vinden;
dat detailhandel uitsluitend in de \Olgende \Ormen is toegestaan:
1. een beperl<te wrl<oop in het klein in wrband met de uitoefening van het
bedrijf-aan-huis in of bij het hoofdgebouw;
2. detail handel waarbij de wrl<oop uitsluitend via elektronische weg plaatsvindt en
ter plaatse geen goederen worden uitgestald of aan particulieren worden
afgele\erd;
maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en de daarbij
bijbehorende bouwwerken ten behoe\e van een bedrijf-aan-huis in gebruik mag zijn,
zulks met een absoluut maximum van 45 m2.
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Artikel12
12.1

I

Leiding-Hoogspanningsverbinding
Bestemmingsomschrijving

De \Oor 'Leiding-Hoogspanningswrbinding' aangewezen gronden zijn, behalw \Oor de
daar \Oorkomende bestemming, mede bestemd \Oor een hoogspanningswrbinding.
12.2

Bouwregels

12.2.1

Bouvw.erken, geen geboul!1.en zijnde binnen de beschermingszone
Binnen de beschermingszone mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde
worden opgericht met een maximale bouwhoogte van 2,5 meter, met dien wrstande dat
de hoogspanningsmasten maximaal 70 meter hoog mogen zijn.

12.2.2

Bouvw.erken binnen de beschermingszone
a. In aanwlling op het bepaalde in 12.2.1 mogen binnen de beschermingszone
uitsluitend bouwwerken worden gebouwd welke krachtens de aan de betreffende
gronden gegewn bestemming zijn toegelaten, indien de belangen van de primaire
bestemming daarmee niet op een onewnredige wijze worden geschaad;
b. Ten behoew van de andere, \Oor deze gronden geldende bestemming(en) mag
-met inachtneming van de \Oor de betrokken bestemming(en) geldende
(bouw)regels- uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op
wrvanging, wmieuwing of wrandering van bestaande bouwwerken, waarbij de
oppe~akte, \Oor zowr gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik
wordt gemaakt van de bestaande fundering.

12.2.3

A(Jvies /eidingbeheerrJer
Voordat een omge\tingswrgunning wordt wr1eend \Oor bouwwerken als bedoeld in
12.2.2 wint het be\Oegd gezag ad\ties in bij de leidingbeheerder.

12.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden

12.3.1

Verboden I!1.erkzaamheden
Het is wrboden op of in de gronden met de bestemming
'Leiding-Hoogspanningswrbinding' zonder of in afwijking van een wrgunning van het
be\Oegd gezag de \Olgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
\Oeren:
a. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting;
b. het aanbrengen van bowngrondse constructies, installaties of apparatuur hoger
dan 2,5 meter;
c.
d.

12.3.2

I
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het opslaan van materialen of stoffen, die onder bepaalde omstandigheden gevaar
van brand of explosie kunnen oplewren;
het ophogen en egaliseren, bodemwr1aging of afgrawn of anderszins wijzigen in
maaiwld- of weghoogte.

Uitzonderingen
Het wrbod als bedoeld in 12.3.1 is niet van toepassing op werken ofwerkzaamheden
die:
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a.
b.
c.
12.3.3
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betrekking hebben op normaal onderhouden beheer;
reeds in uitl.Oering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
mogen worden uitgel.Oerd krachtens een reeds \erteende lRrgunning.

Toelaatbaarheid
De werkel1 ofwerkzaamheden als bedoeld in 12.3.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:
a. geen onelRnredige aantasting plaats'IAndt van het doelmaUg functioneren van de
lelding;
b. l.Ooraf ad'IAes wordt ingelJVOnnen bij de betreffende leidingbeheerder.
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Artikel13
13.1

Leiding - Leidingstrook
Bestemmingsomschrijving
De \Oor 'Leiding - Leidingstrook' aangewezen gronden zijn, behalw \Oor de daar
\Oor1<omende bestemming, mede bestemd \Oor een ondergrondse leiding \Oor het
transport van brandstof (categorie K2 en K3).

13.2

Bouwregels

13.2.1

BouWoi\erken, geen gebou'Aen zijnde binnen de beschermingszone
Binnen de beschermingszone mogen uitsluitend bouwwer1<en, geen gebouwen zijnde
worden opgericht, die ten dienste staan van de primaire bestemming met een
maximale bouwhoogte van 1,5 meter en een oppenAakte van ten hoogste 5 m2 .

13.2.2

BouWoi\erken binnen de beschermingszone
a. In aanwlling op het bepaalde in 13.2.1 mogen binnen de beschermingszone
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, welke krachtens
de aan de betreffende gronden gegewn bestemming zijn toegelaten, indien de
belangen van de primaire bestemming niet op een onewnredige manier worden
geschaad;
b. Ten behoe\E van de andere, \Oor deze gronden geldende bestemming(en) mag
-met inachtneming van de \Oor de betrokken bestemming(en) geldende
(bouw)regels- uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op
wrvanging, wmieuwing of wrandering van bestaande bouwwer1<en, waarbij de
oppenAakte, \Oor zowr gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik
wordt gemaakt van de bestaande fundering.

13.2.3

A(Jvies /eidingbeheerder
Voordat een omge\tings\Ergunning wordt wr1eend \Oor bouwwer1<en als bedoeld in
13.2.2 wint het be\Oegd gezag ad\ties in bij de leidingbeheerder.

13.3
Omgevlngsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
13.3.1

Verboden 'Aerkzaamheden
Het is wrboden op de tot 'Leiding - Leidingstrook' bestemde grond, zonder of in
afwijking van een schriftelijke wrgunning van het be\Oegd gezag de \Olgende wer1<en,
geen bouwwer1<en zijnde, of wer1<zaamheden uit te \Oeren, te doen of te laten uit\Oeren,
die de wiligheid kunnen schaden:
a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen, paden of par1<eergelegenheden dan wei het aanbrengen
van andere oppenAaktewrhardingen;
c. het uit\Oeren van heiwer1<zaamheden of op enige andere wijze ingrawn c.q.
indrij\En van \Oorwerpen;
d. het uit\Oeren van grondbewer1<ingen, waartoe ook worden gerekend afgra\En,
woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van
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drainage;
e. het aanleggen, 've,rgraven, verruimen of dempen van sloten,
wateren;
f. het permanent opslaan van goederen.
13.3. 2

13.3.3

~jwrs

en andere

Uifzonderingen
Het verbod als bedoeld in 13.3.1 is niet van toepassing op werken ofwerkzaamheden
die:
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer ten aanzien van de leiding en
de belernrnerihgenstrook of ten aanzien van de functies van de andere
\,Oorkomende bestemming(en);
b. reeds in uit\Oering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
Toe/aatbaarheid
De werken ofwerkzaamheden als bedoeld in 13.3.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:

a.
b.
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geen onevenredige aantasting plaats~ndt van het doelmatig functioneren van de
leiding;
\oofaf schriftelijk adyes wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.
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Artikel14
14.1

I

Waarde - Archeologie 3
Bestemmingsomschrijving

De l.Oor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behal\e l.Oor de andere
daar l.Oorkomende bestemming(en), mede bestemd l.Oor de bescherming en
\eiligstelling van de aan de grond eigen zijnde aanwezige of te \erwachten
archeologische waarden.

14.2

Bouwregels

Binnen de in lid 14.1 bedoelde gronden zijn, in afwijking van de regels bij de ter plaatse
geldende bestemming, uitsluitend ingrepen kleiner dan 5.000 m2 en tot 40 cm diep
toegestaan.

14.3
14.3.1

Afwijken van de bouwregels
Afwjken van de bouVvrege/s

Het bel.Oegd gezag kan in afwijking van het bepaalde in lid 14.2 omge\hngs\ergunning
\erlenen l.Oor het bouwen van bouwwerken die zijn toegestaan krachtens de regels
behorende bij de ter plaatse geldende bestemming, mits:
a. uit archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden ter plaatse van
de ingreep naar het oordeel van het bel.Oegd gezag I.Oldoende is vastgesteld en
door het stell en van l.Oorwaarden de archeologische waarden I.Oldoende beschermd
kunnen worden;
b. tijdens het uitl.Oeren van de werkzaamheden archeologen in de gelegenheid worden
gesteld om waamemingen te \errichten om archeologisch (nood)onderzoek toe te
staan.
14.3.2

Uitzonderingen

Omge\hngs\ergunning wordt niet \erleend indien (zwaarwegende) archeologische
inhoudelijke criteria zich daartegen \erzetten.

14.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
14.4.1

Verboden v-.erkzaamheden

Het is \erboden op en/of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 3'
zonder of in afwijking van een omge\hngs\ergunning van bel.Oegd gezag de I.Olgende
werken, geen bouwwerken zijnde, ofwerkzaamheden uit te l.Oeren:
a. het ontgronden, \ergra\en, afgra\en, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen
en ophogen van gronden;
b. het aanleggen, \erbreden en \erharden van wegen, paden, banen,
parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppenAakte\erhardingen;
c. het aanleggen, \erdiepen, \erbreden en dempen van sloten, watergangen en o\erige
waterpartijen en het aanbrengen van drainage;
d. het \erlagen van het waterpeil;
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e.

het aanleggen van ondergrondse of bmengrondse transport-, energie- en/of
communicatieleidingen en daarmee wrband houdende constructies, instaliaties en
apparatuur;

f.

het aanbrengen of wrwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen van
gronden en het rooien van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden
wrwijderd.

14.4.2

BeoorrJelingsk ader
Een omgevingswrgunning ten behoew van het uitltOeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden kan slechts worden wrleend indien door de werken en/of
werkzaamheden dan wei door de daarvan (direct of indirect) te wrwachten geltOlgen de
archeologische waarden niet onewnredig (kunnen) worden geschaad.

14.4.3

Uitzonderingen
Het in 14.4.1 wrvaUe wrbod geldt niet ltOor het uitltOeren van de ItOlgende werken of
werkzaamheden:
a. werken of werkzaamheden die niet dieper rei ken dan 0,4 meter onder het
bestaande maaiwld;
b. werken of werkzaamheden die betrekking hebben op normaal onderhoud en
beheer, mits de gronden niet dieper dan 0,4 meter worden geroerd, tenzij is
aangetoond dat vanaf 0,4 meter diepte archeologische waarden ten geltOlge van het
gebruik van de gronden in het wrleden reeds wrloren zijn gegaan;
c. werken of werkzaamheden die op het tijdstip van het van kracht worden van het
plan in uitltOering zijn of uitgeltOerd kunnen worden op grond van een ltOor dat
tijdstip aangevraagde dan wei wrleende omgevingswrgunning;
d. werken of werkzaamheden waarltOor een wrgunning ingeltOlge de Monumentenwet
1988 van toepassing is.

14.5

Wijzigingsbevoegdhe id

Burgemeester en wethouders zijn beltOegd het plan te wijzigen ltOor het wrwijderen van
de bestemming 'Waarde - Archeologie 3', indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat
dit mogelijk is.
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Hoofdstuk 3
Artikel15

Aigemene regels

Anti-d ubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan
waaraan uihoering is gege..en of alsnog kan worden gege..en, blijft bij de beoordeling
van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel16
16.1

16.1.1

Aigemene bouwregels
Ondergrondse werken en werkzaamheden
Ondergrondse oorken en oorkzaamheden
V~~r het uit\Oeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en
werkzaamheden gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen
beperkingen.

16.1.2

Ondergrondse bou~rken
V~~r

het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de \Olgende regels:

a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouWlAak, met
uitzondering van het bepaalde in sub b;

16.1.3

b.

de opper.Aakte aan ondergrondse bouwwerken mag maximaal de toegestane
opper.Aakte aan bouwwerken bo~n peil ~rmeerderd met 15 m2 bedragen;

c.

de bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen onder
peil, met dien ~rstande dat een \Oorziening ten behoe~ van de waterhuishouding
tot maximaal 6 m onder peil gebouwd mag worden.

Afv.ijking

Het be\Oegd gezag kan bij een omge\lings~rgunning afwijken van het bepaalde in lid
16.1.2 sub c \Oor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse
bouwdiepte van maximaal10 m onder peil onder de \Oorwaarden dat:

a. de waterhuishouding niet wordt
b.

16.2

~rstoord;

geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.

Bestaande maatvoering
In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, opper.Aakte, inhoud en/of
afstand tot enige op de ~rbeelding aangege~n lijn van met ~rgunning tot stand
gekomen bouwwerken, minder dan wei meer bedraagt dan in de bouwregels in
Hoofdstuk 2 van deze regels is \Oorgeschre~n respectie~lijk toegestaan, geldt die
goothoogte, bouwhoogte, opper.Aakte, inhoud en/of afstand in afwijking daarvan als
minimaal respectie~lijk maximaal toegestaan.
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Artikel17
17.1

I

Aigemene aanduidingsregels
Veiligheldszone - Ipg

17.1.1

Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding Veiligheidszone - lpg' zijn, behalw \Qor de
daar \oOOr1<omende bestemmingen, mede bestemd \Qor de bescherming van het woonen leefmilieu in wrband met de nabijheid van het wlpunt van de Ipg-installatie.

17.1.2

BoulMege/s
In afwijking van het bepaalde in Hoofdstuk 2 zijn op de in 17.1.1 bedoelde gronden geen
nieuwe kwetsbare en beper1<t kwetsbare objecten toegestaan.

17.1.3

Afl4ijken van de boulMege/s
Het be\Qegd gezag kan bij een omge~ngswrgunning afwijken van het bepaalde in
sublid 17.1.2 \Qor het toestaan van nieuwe kwetsbare en beper1<t kwetsbare objecten
owreenkomstig de andere bestemmingen ter plaatse, mits ter plaatse een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd.

17.1.4

Wijzigingsbevoegdheid
Het be\Qegd gezag is be\Qegd het plan te wijzigen ten behoew van:
a. het wr1<leinen van de Veiligheidszone - lpg' in wrband met het wr1<leinen van de
Ipg-doorzet, mits het woon- en leefmilieu van de aangrenzende gronden niet
wrslechtert;
b. het wrplaatsen van de Veiligheidszone - lpg' in wrband met het wrplaatsen van
het lpg-wi punt, mits het woon- en leefmilieu van de aangrenzende gronden niet
wrslechtert;
c. het wrwijderen van de Veiligheidszone - lpg' in wrband met het niet langer
aanwezig zijn van het lpg-wi punt.
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Artikel18

I

Aigemene afwijkingsregels
Het be\.Oegd gezag kan - tenzij op grond van Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels reeds
afwijking mogelijk is - bij een omge'vings\ergunning afwijken van de regels \.Oor:
a. het afwijken van de in de regels \.Oorgeschre\en maat\.Oering met ten hoogste 10%;
b. het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van een
bouwgrens, niet zijnde bestemmingsgrens, ten behoe\e van de praktische
uit\.Oering van het plan, mits het wijzigingen betreft waarbij geen belangen van
derden worden geschaad. De afwijking mag ten hoogste 5 m bedragen;
c. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
\erkeers\eiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding ge\en.
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Artikel19

Aigemene wijzigingsregels
Burgemeester en wethouders zijn be~egd het plan te wijzigen ten aanzien van:
a. het aanbtengen 10911 wijtigjngen in de plaats, richting en/of afmetingen van
bestemmlngsgrenzen ten behoew van de praktische uit\()9ring van het plan, mits
het wijzigingen betreft waarbij geen belangen van derden worden geschaad. De
afwijking mag maximaal 5 m bedragen;
b. de Lijst van bedrijfsacti~teiten 'functiemening' te wijzigen, indien technologische
ontlNikkelingen of vemieuwde inzichten hiertoe aanleiding gewn.
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Artikel20
20.1

Aigemene procedl,.lreregels
Wijzlging

Op de \Oorbereiding van een besluit tot wijziging van het plan is afdeling 3.4 van de
Aigemene wet bestuursrecht van toepassing, met dien wrstande dat burgemeester en
wethouders binnen acht weken na aflOOp van de termijn van terinzagelegging omtrent
de uitwerking of wijziging besluiten.

20.2

Nadere elsen

Bij toepassing van de be\Oegdheid tot het stellen van nadere ei.sen, dle onderdeel
uitmaakt van dit plan is op de \Oorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in
de afdeling 3.4 van de Afgemene wet bestuursrecht, van toepassing.
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Hoofdstuk 4
Artikel21
21.1

Overgangs-en slotregels

Overgangsrecht
Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bOlMMlerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uihoering is, dan wei gebouwd kan worden krachtens een
omge~ngsvergunning \Oor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1.
2.

b.

gedeeltelijk worden vemieuwd of veranderd;
na het teniet gaan ten ge\Olge van een calamiteit geheel worden vemieuwd of
veranderd, mits de aanlKaag van de omge~ngsvergunning \Oor het bouwen
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bolMMlerk is teniet
gegaan.

Het be\Oegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een
verlenen \Oor het vergroten van de inhoud van een bOlMMlerk
als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
omge~ngsvergunning

c. Het eerste lid is niet van toepassing op bolMMlerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en
in strijd met het daar\Oor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling
van dat plan.

21.2

Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bOlMMlerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden
\Oortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het
eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt
verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van
het plan \Oor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden
dit gebruik daama te hervatten of te laten hervaUen.
d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
\Oorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen
van dat plan.
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Artikel22

Siotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan ZUidelijke Randweg .
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Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'
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Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functlemenging'
<

>
cat.
e.d .
kl.
n.e.g.

nlet van toepassing of niet relevant
klelner dan
groter
gelijk aan
categorle
en dergelljke
klasse
njet elders genoemd

O.c.
p.c.
p.o.

b.o.
v.c.
u
d
w

opslagcapacitelt
productiecapacitelt
productieoppervlak
bedrijfsoppervlak
verwerklngsca paciteit
uur
dag
week
jaar

SBI-CODE
OMSCHRIJVING

1993

.
cu

...!II:w

::I

l-

0

E
E

~

W

e:

C

U

01

-

014
014

0
2

014

4

- algemeen (onder andere loonbedrijven), b.o < 500 m2
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m2
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW
Dienstverlening ten behoeve van de landbouw :

15

-

151

0

151

6

-

1552

2

Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m 2

51achterijen en overige vleesverwerking :
vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m2

1581

1

Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, chargeovens, v.c. < 7.500 kg meel/week

1584

0

Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584

3

-

15B4

6

- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m 2

cacao- en chocoladefabrieken, vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m 2

1593 tim
1595
17

Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke

-

Vervaardiging van textielwaren

176, 177

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen

-

Vervaardiging kleding van leer

182

Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief leer)

20

-

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN DERGELIJKE

203,204,
205

1

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

22

-

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

2222.6
2223

A

Grafische afwerking

2223

B

Binderijen

Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen

2224

Grafische reproductie en zetien

2225

Overige grafische activiteiten

223

Reproductiebedrijven opgenomen media

24

-

2442

0

Farmaceutische productenfabrieken :

2442

2

-

26

B1

B2
B2

-

B2
C

B2
B1

B1
A

Bl
B1
B1
A

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN
verbandmiddelenfabrieken

2612

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN
Glas-in-Iood-zetierij

2615

Glasbewerkingsbedrijven

262,263

0

Aardewerkfabrieken :

262, 263

1

- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW

267

0

Natuursteenbewerkingsbedrijven :

267

2

-

2681

B1
B1

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181

205

B2
B1
B1

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

174, 175

lB

B1
B1

indien p.o. < 2.000 m2

Slijp- en polijstmiddelen fabrieken

C

B1
B2
B1
B2
B2

SBI-CODE
1993

OMSCHRIlVING

.

...Ill!:w

E
E

(:J
W

GI

0

:::I

l-

e

C

U

28

-

VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF MACHIN ES/TRANSPORTMIDDELEN)
gesloten gebouw, p.o. < 200 m 2

281

1a

-

284

B1

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m 2

2852

2

Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m2

287

B

Overige metaalwarenfabrieken n.e.g .; inpandig, p.o. < 200 m2

30

-

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30

A

Kantoormachines- en computerfabrieken

33

-

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33

A

Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke

36

-

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361

2

362

Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m'
Fabricage van munten, sieraden en dergelijke

363

Muziekinstrumentenfabrieken

3661.1

Sociale werkvoorziening

40
40

-

40

-

DO

Gasdistri butiebedrijven :

40

D3

- gas : reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties categorie A

40

D4

-

< 10 MVA

gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie Ben C

40

EO

Warmtevoorz ieningsinstallaties, gasgestookt:

40

E2

- blokverwarming

41

-

41

BO

Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41

B1

- < 1 MW

3

BOUWNIJVERHEID
Aannemersbedrijf of bouwbedrijf met werkplaats, b.o. < 1.000 m'
Bouwinstallatie algemeen (exclusief spuiterij)

453

Elektrotechnische installatie

-

5020.4

B

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven (excluslef plaatwerkerij
of spuiterij)
Autobeklederijen

5020.5

Autowasserijen

503, 504

Handel In auto- en motorfietsonderdelen en - accessoires

51

-

A
B1
B1
B1

B1
A
B1

B1

WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER

453

50
501,502,
504

B1

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

40

45

B1

Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen :

CO
C1

45

B2
B2
B2
B2

B1

B1
B1
B1

B1
A
B1
B1

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

5134

Groothandel in dranken

C

5135

C

5136

Groothandel in tabaksproducten
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

5137

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

C

514

Groothandel in overige consumentenartikelen

C

5148.7

0

Groothandel in vuurwerk en munitie :

C

SBI-CODE
1993

OMSCHRIlVING

..

...IIIi:
IU

III

0

E
E

(lJ
IU

t-

:::I

c

5148 .7
5153
5153
5153
5153.4
5153.4
5154
5154
5154
5156

1
0
1
2
4
6
0
1
2

5162

2

5162
517

~

- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton

C

Groothandel in hout en bouwmaterialen :

- algemeen
-

indien b.o. < 2.000 m2

Zand en grind:
indien b.o. < 200 m 2

-

C

Bl
Bl

Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur :

- algemeen

-

indien b.o. < 2.000 m2

Groothandel in overige intermediaire goederen
Groothandel in machines en apparaten, opp > = b.o. 2.000 m2, exclusief machines voor
de bouwnijverheid
Groothandel in machines en apparaten , opp < 2.000 m2, exclusief machines voor de
bouwnijverheid
Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden en dergelijke)

C

Bl
C
C

Bl
C

52
527

-

60
6022
6024
603

-

VERVOER OVER LAND

Bl

1

Taxibedrijven
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m2
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen

Bl

63
6321

-

64
641

-

71
711
712
713

-

REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN
Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen)

C

DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER
Caravanstalling

B1

POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten

C

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN
Person ena utoverh uu rbedrijven
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen

-

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

A

Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke

B

Datacentra

73
732

-

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

74
7481.3
7484.4

-

72
72
72

A

Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

B2
C
C

A

Bl

A

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
Foto- en filmontwikkelcentra les

C

Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke

A

90
9001

B

Rioolgemalen

93
9301.3

-

OVERIGE DIENSTVERLENING

A

Wasverzendinrichtingen

MILIEUDIENSTVERLENING

B1

B1
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Inleiding
In opdracht van de gemeente Borne heeft ARCADIS een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is de voorgenomen realisatie van de nieuwe Zuidelijke randweg ten
zuiden van Borne. Binnen de wettelijke geluidzone van deze nieuwe weg liggen geluidgevoelige
besternmingen. Om de realisatie van deze weg mogelijk te maken dient een akoestisch onderzoek
uitgevoerd te worden conform de Wet geluidhinder. Het akoestisch onderzoek gaat enerzijds in op de
situatie 'nieuwe aanleg' en anderzijds op het onderzoeken of er sprake is van een 'reconstmctie' volgens
de Wet geluidhinder ter hoogte van de aansluitingen op het bestaande wegennet.

Onderzoek "nieuwe aanleg

H

Het doel van het akoestisch onderzoek is het toetsen van de geluidbelasting ter plaatse van de
geluidgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidzone van de nieuwe weg aan de grenswaarden
van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is berekend voor de toekomstige situatie 2025. Indien er
sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde worden geluidmaatregelen onderzocht.

Onderzoek HReconstructie"
Het doel van het reconstmctieonderzoek is het toetsen of ten gevolge van de fysieke wijziging van de
bestaande wegen ter hoogte van de aansluiting op de nieuwe randweg er sprake is van een toename van
2 dB of meer, ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen die gelegen zijn binnen de wettelijke
geluidzone van de weg. Hiervoor wordt het verschil in de geluidbelasting berekend tussen de heersende
waarde 2012 (situatie voor de fysieke wijziging) en 2025 (minimaal tien jaar na fysieke wijziging). Indien
reeds een hogere waarde is vastgesteld moet de toename bepaald worden ten opzichte van de laagste
waarde van de heersende waarde en de eerder verleende hogere waarde. Er is sprake van een
reconstmctie in de zin van de Wet geluidhinder indien de geluidbelasting toeneemt met 2 dB of meer. Als
sprake is van reconstmctie in de zin van de Wet geluidhinder worden maatregelen onderzocht om de
toename van de geluidbelasting ongedaan te maken.
In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting gegeven van de relevante onderdelen uit de Wet
geluidhinder en het Besluit geluidhinder. In hoofdstuk 3 zijn de gehanteerde uitgangspunten voor dit
onderzoek opgenomen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de berekeningsresultaten van het
onderzoek waarna in hoofdstuk 5 het onderzoek naar maatregelen toegelicht wordt. In hoofdstuk 6 wordt
ingegaan op het gemeentelijke geluidbeleid en eventueel aan te vragen hogere waarden. Tot slot volgen in
hoofdstuk 7 de conclusies.
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Wettelijk kader
De geluidwetgeving vanwege wegverkeerslawaai is uitgewerkt in de Wet geluidhinder en het Besluit
geluidhinder. De geluidwetgeving is van toepassing op de aanleg van een nieuwe weg, de wijziging van
een bestaande weg of de realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in de zone van een weg. Dit
rapport heeft be trekking op de situatie 'wijziging van een bestaande weg' en 'aanleg van een nieuwe weg'.
De Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder zijn gewijzigd op 1 juli 2012. In dit hoofdstuk is een
sarnenvatting opgenomen van die onderdelen van het wettelijke kader die relevant zijn voor dit
onderzoek, waarbij rekening is gehouden met de wetswijziging van 1 juli 2012.

2.1

DOSISMAAT LDEN

De geluidbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de dosismaat Lden (' den' staat voor 'day, evening,
night'). De eenheid voor Lden is dB.
De geluidbelasting in Lden is de naar tijdsduur gerniddelde waarde van het geluidniveau in:
De dagperiode (07:00-19:00);
De avondperiode (19:00-23:00) na toepassing van een straffactor van 5 dB;
De nachtperiode (23:00-07:00) na toepassing van een straffactor van 10 dB.
Voor onderwijsgebouwen en kinderdagverblijven worden de geluidniveaus in de avond en/of
nachtperiode buiten beschouwing gelaten, als de betreffende gebouwen in deze perioden niet als zodanig
worden gebruikt (artikel1.6 Besluit geluidhinder).

2.2

GELUIDZONE

Een weg heeft een wettelijke geluidzone (art. 74 Wgh) die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot een
bepaalde afstand aan weerszijde van de weg. De zone is het gebied waarbinnen, akoestisch onderzoek
verricht moet worden. De breedte van de zone is afhankelijk van de ligging (stedelijk of buitenstedelijk) en
het aantal rijstroken. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt gebied buiten de bebouwde kom en het
gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Ret stedelijke gebied is het gebied binnen de
bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de geluidzones van autowegen en
autosnelwegen.
In Tabel1 is een overzicht gegeven van de verschillende breedten van geluidzones. De zonebreedte wordt
gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.
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Aantal rijstroken

I

Breedte geluidzone
Buitenstedelijk gebied

Stedelijk gebied

5 of meer

600

350

30f4

400

350

1 of 2

250

200

Tabell: Geluidzones

Wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur hebben geen wettelijke geluidzone, evenals
wegen die gelegen zijn binnen een woonerf.

2.3

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidgevoelige bestemmmgen die liggen
binnen de geluidzone van de weg. De Wet geluidhinder maakt onderscheid tussen woningen, andere
geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen.

In het Besluit geluidhinder zijn de andere geluidgevoelige gebouwen als voIgt gedefinieerd:
onderwijsgebouwen;
ziekenhuizen;
verpleeghuizen;
verzorgingstehuizen;
psychiatrische inrichtingen;
kinderdagverbli jven.
De geluidgevoelige terreinen zijn gedefinieerd als:
woonwagenstandplaatsen;
ligplaatsen voor woonschepen.
Een ligplaats voor woonschepen is aileen geluidgevoelig indien de ligplaats is vastgelegd in een
bestemmingsplan.

2.4

CORRECTIE EX ARTIKEL 11 OG WGH

Het beleid van de Nederlandse overheid en de Europese Unie is erop gericht om de geluidemissie van het
verkeer te verminderen. Dit wordt bereikt door steeds strengere eisen te stell en aan de geluidemissies van
voertuigen en banden en door onderzoek naar stillere wegdekverhardingen te stimuleren . In de Wet
geluidhinder is in artikelllOg de mogelijkheid geboden om hierop te anticiperen in het geluidonderzoek,
aangezien in het geluidonderzoek de toekomstige geluidbelastingen maatgevend zijn. In artikelllOg van
de Wgh is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek wordt toegepast in verband met het stiller
worden van het autoverkeer. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012. De aftrek bedraagt:
2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur
of meer bedraagt.
5 dB voor de overige wegen.

o dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels.

ARCADIS

17

I

Akoesli,ch OIld.F2oek luideiike Randweg Borne

2.5

WEGDEKCORRECTIE

In het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is in artikel3.5 bepaald dat voor wegen met een
representatief te achten snelheid van 70 km/UUI of meer voor lichte motorvoertuigen 1 dB in mindering
gebracht moet worden op de wegdekcorrectie als het wegdek bestaat uit:
elementenverharding;
• Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB);
tweelaags ZOAB (met uitzondering van tweelaags ZOAB fijn);
uitgeborsteld beton;
geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
oppervlakbewerking.
Bij alle overige wegdektypen moet 2 dB in mindering worden gebracht op de wegdekcorrectie, voor
wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/uur of meer.

2.6

GRENSWAARDEN BIJ DE AANLEG VAN EEN NIEUWE WEG

De aanleg van een nieuwe weg geldt als een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De
voorkeUIsgrenswaarde bij de aanleg van een nieuwe weg bedraagt 48 dB. Indien de geluidbelasting lager
is dan de voorkeursgrenswaarde zijn er geen belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder. Bij

overschrijding van de voorkeUIsgrenswaarde dienen maatregelen onderzocht te worden. Indien
maatregelen niet voldoende zijn of op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige,
landschappelijke of financilHe aard, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld. Voor de maximaal
toegestane waarde wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijk en buitenstedelijk gebied en tussen de
verschillende geluidgevoelige bestemmingen. In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de
voorkeursgrenswaarden en de maximaal vast te stellen hogere waarden.
Geluidgevoelige
bestemming

Voorkeursgrenswaarde
(dB)

Maximale hogere waarde (dB)
Stedelijk

Buitenstedelijk

48

63

58

woning geprojecteerd

48

58

53

agrarische bedrijfswoning
geprojecteerd

48

-

58

andere geluidgevoelige
gebouwen geprojecteerd

48

63

53

geluidgevoelige terreinen

48

53

53

woningen en andere
geluidgevoellge gebouwen

Tabe12: Overzicht van gren swaarden die gelden bij de aanleg van een nieuwe weg

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet worden onderzocht of de normen voor het binnenniveau
zoals weergegeven in Tabel3, worden gehaald. De normen voor het binnenniveau zijn opgenomen in
artikellll van de Wet geluidhinder en artikel3.10 van het Besluit geluidhinder. De optredende
binnenwaarde wordt bepaald door de berekende geluidbelasting op de gevel (zonder aftrek conform
artikelllOg) te verminderen met de karakteristieke gevelwering.
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Geluidgevoelige bestemmingen

Binnenwaarde (dB)

Woning

33

Leslokalen, onderzoeks- en behandelruimten etc.

28

Theorievaklokalen, ruimten voor patientenhuisvesting etc.

33

Tabel 3: Grenswaarden voor het bilmenniveau bij aanleg van een nieuwe weg

2.7

GRENSWAARDEN BIJ WIJZIGING VAN EEN BESTAANDE WEG

Voor alle geluidgevoelige besteIIlIIringen binnen de geluidzone van een te wijzigen weg moet bij een
wijziging van de weg onderzocht worden of er sprake is van "reconstructie" van die weg zoals dat is
gedefinieerd in de Wgh. Er is sprake van een reconstructie indien de geluidbelasting vanwege de weg in
het toekomstige maatgevende jaar zonder maatregelen, met 2 dB of meer wordt verhoogd ten opzichte
van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het toekomstig maatgevende jaar is meestal het tiende jaar
na de wijziging.
De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting is bepaald in artikel100 van de Wet geluidhinder en artikel3.3
van het Besluit geluidhinder. In deze artikelen wordt onderscheid gemaakt tussen besteIIlIIringen
waarvoor reeds een hogere waarde is vastgesteld en besteIIlIIringen waarvoor geen hogere waarde is
vastgesteld. Daamaast is voor het bepalen van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van belang of de
weg en/of de geluidgevoelige bestemming aanwezig of geprojecteerd waren op 1 januari 2007.
De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting is 48 dB, tenzij er een hogere waarde is vastgesteld of de weg
reeds aanwezig of geprajecteerd was op 1 januari 2007.
Indien reeds een hogere waarde is vastgesteld en de heersende waarde is hoger dan 48 dB, geldt als de ten
hoogst toelaatbare geluidbelasting de laagste waarde van:
de heersende waarde (1 jaar voor de wijziging aan de weg);
de eerder vastgestelde waarde.
Indien geen hogere waarde is vastgesteld en de weg reeds aanwezig of geprajecteerd was op 1 januari
2007 en de heersende waarde hoger is dan 48 dB, dan is de heersende geluidbelasting de ten hoogst
toelaatbare geluidbelasting voor geluidgevoelige besteIIlIIringen die op 1 januari 2007 aanwezig of
geprojecteerd waren. In Tabel4 is een overzicht opgenomen van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting.
Bestemming

Situatie

Hoogst toelaatbare waarde

Woningen, andere

geluidgevoelige gebouw/terrein en/of

48 dB

geluidgevoelige gebouwen

weg niet aanwezig op 1-1-2007 en

en geluidgevoelige

geen hogere waarde vastgesteld

terreinen

niet eerder hogere waarde vastgesteld

heersende waarde

en de heersende waarde > 48 dB
eerder vastgestelde hogere waarde

laagste waarde van:

en de heersende waarde > 48 dB

•
•

heersende waarde
eerder vast!lestelde hO!lere waarde

Tabel4: Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting bij reconstructie van een weg

Indien sprake is van een reconstructie moeten maatregelen onderzocht worden. Het doel daarbij is om de
toekomstige geluidbelasting zo veel mogelijk terug te brengen tot de ten hoogst toelaatbare waarde.
Daarbij moet eerst gekeken worden naar maatregelen aan de bran (stiller wegdek) en vervolgens naar
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maatregelen in de overdracht (geluidschermen of -wallen). Indien maatregelen niet voldoende zijn of op
bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiele aard, dan kan
een hogere waarde worden vastgesteld. De maximaal vast te stellen hogere waarde is vermeld in Tabel 5.
De toename van de geluidbelasting mag niet meer dan 5 dB bedragen, tenzij de geluidbelasting van een
gelijk aantal woningen elders, met een tenminste gelijke w aarde vermindert.
Geluidgevoelige
bestemming

Woningen

Andere
geluidgevoelige
bestemmingen

Situatie

Stedelijk gebied

Buitenstedelijk gebied

Niet eerder hogere waarde vastgesteld
en heersende geluidbelasting <=53 dB

63

58

Niet eerder hogere waarde vastgesteld
en heersende geluidbelasting >53 dB

68

68

Eerder hogere waarde vastgesteld op
grond van art. 83 en art. 84 lid 2 Wgh
zoals luidde voor 1 sept. 1991

63

58

Eerder hogere waarde vastgesteld in het
kader van sanering (art. 90 Wgh)

68

68

Niet eerder hogere waarde vastgesteld
en heersende geluidbelasting <=53 dB

63

58

Niet eerder hogere waarde vastgesteld
en heersende geluidbelasting >53 dB

68

68

Eerder hog ere waarde vastgesteld

63

58

53

53

Eerder vastgestelde
waarde

Eerder vastgestelde
waarde

Geluidgevoelige
terreinen
Aile
geluidgevoelige
bestemmingen

Maximale hogere waarde

Indien eerder op grond van
Experimentenwet Stad en Milieu of
Interimwet stad- en milieubenadering
een hog ere waarde is vastgesteld die
hoger is dan max. hogere waarde

Tabe15: Maximale vast te stellen hogere waarde bij reconstructie

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet worden aangetoond dat de normen voor het binnenniveau
zoals weergegeven in Tabel 6 niet worden overschreden. De normen voar het binnenniveau zijn
opgenomen in artikel1l1 van de Wet geluidhinder en artikel 3.10 van het Besluit geluidhinder. De
optredende binnenwaarde wordt bepaald door de berekende geluidbelasting op de gevel (zonder aftrek
conform artikelllOg) te verminderen met de karakteristieke gevelwering.
Geluidgevoelige bestemmingen

Binnenwaarde (dB)

Woningen

33

Leslokalen, onderzoeks- en behandelruimten etc.

28

Theorievaklokalen, ruimten voor patientenhuisvesting etc.

33

Tabel 6: Grenswaarden voor het binnenniveau bij reconstmctie

2.8

SANERING

In het kader van wegverkeerslawaai spreekt men van een saneringssituatie wanneer in de zone van een

weg geluidgevoelige bestemmingen voorkomen die:
•
op 1 maart 1986 een hogere geluidbelasting hadden dan 60 dB(A). Uitzonderingen hierop zijn
woningen die reeds tussen 1 januari 1982 en 1 maart 1986 aan de Wgh getoetst zijn. Op 1 januari
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1982 is namelijk het onderdeel nieuwe situaties in werking getreden wat regels stelt over het in
acht nemen van grenswaarden bij de vasts telling van bestemrningsplannen en voor de aanleg of
reconstructie van wegen en
•

die voor 1 januari 2009 zijn aangemeld op basis van art. 88, zoals dat luidde voor 1 januari 2007.

De gemeentes hebben tot 1 januari 2009 de saneringssituaties kunnen melden bij de minister. Hiermee is
de totale saneringsvoorraad vast komen te liggen. Formeel vallen aIleen de bestemrningen die zijn
aangemeld onder de definitie sanering (artikel 89). De geluidsanering van de gemeentelijke en provinciale
infrastructuur wordt namens het Ministerie van Inirastructuur en Milieu uitgevoerd door het Bureau
Sanering Verkeerslawaai (BSV).
Indien een geluidsgevoelige bestemrning is aangemeld als een saneringssituatie, dan is artikel 90 lid 2 tim
5 onder afdeling 3 (bestaande situaties) van toepassing in plaats van afdeling 4 (reconstructies) van de
Wgh. Dit is geregeld in artikel98 Wgh. Feitelijk betekent dit dat als er sprake is van een reconstructie van
een weg, de sanering dan gelijk moet worden afgehandeld. Voor de saneringssituaties moet dan een
saneringsprogramma worden opgesteld. Het is van belang om BSV te betrekken bij de beslissing over de
toe te passen maatregelen. BSV stelt namelijk de geluidbelasting vast voor de situatie na het treffen van de
maatregelen en na het uitvoeren van de wijziging van de weg.
Voor de maatregelen die nodig zijn om de sanering op te heffen is het mogelijk om subsidie te verkrijgen.
De maatregelen die nodig zijn om de toename van de geluidbelasting als gevolg van de fysieke wijziging
weg te nemen, komen ten laste van de wegbeheerder. Indien er geen sprake is van reconstructie vervalt de
verplichting om op dat moment gelijktijdig de sanering op te lossen.
Voor de saneringssituaties dient door het treffen van geluidmaatregelen de geluidbelasting teruggebracht
te worden tot minimaal de voorkeurswaarde van 48 dB mits deze maatregelen doelmatig worden geacht
op basis van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (zie paragraaf 2.12).
Tevens moet worden aangetoond dat de grenswaarde voor het binnenniveau van 43 dB niet wordt
overschreden. Indien dit weI het geval is zullen aanvullende gevelmaatregelen getroffen moeten worden.

2.9

OMREKENING EERDER VASTGESTELDE HOG ERE WAARDEN

Hogere waarden die zijn vastgesteld als een etrnaalwaarde in dB(A), moeten worden omgerekend naar
een vergelijkbare waarde in de huidige dosismaat Ldcn (dB) .
Het omrekenen moet volgens het Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2012 op de volgende wijze
gebeuren:
1. Bepaal op basis van de situatie in het jaar voorafgaand aan de wijziging van de weg het verschil tussen
de geluidbelasting in Lden en de etrnaalwaarde (niet afgerond getal).
2. Corrigeer de hogere waarde in dB (A) (geheel getal) met het bij 1 gevonden verschil (niet afgerond
getal) naar een hogere waarde in dB (dit levert een niet afgerond getal op).
3. Indien het resultaat van 2 lager is dan 48 dB, dan krijgt de omgerekende hogere waarde per definitie de
waarde 48 dB (ondergrens).

2.10

AFRONDINGSREGEL

Bij de toetsing aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder wordt de berekende geluidbelasting
afgerond op een hele decibel. Daarbij wordt een waarde die precies op een halve decibel eindigt, afgerond
naar het dichtstbijzijnde even getal. Zo wordt een geluidbelasting van 48,50 afgerond naar 48 dB.
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Bij het vaststellen van een hogere waarde wordt de geluidbelasting eerst afgerond, waama de aftrek
conform artikelllOg Wgh en eventueel de wegdekcorrectie wordt toegepast.
Bij het bepalen van het verschil tussen twee waarden wordt uitgegaan van de niet-afgeronde waarden.
Hierbij wordt de aftrek conform artikelllOg en de eventuele wegdekcorrectie toegepast op de
onafgeronde waarden.

2.11

DOVE GEVEL

In afwijking van artikell van de Wet geluidhinder wordt onder een gevel in de zin van de wet niet

verstaan:
Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen zijn.
Een bouwkundige constructie waarin aileen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, rnits deze
met direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.
In een dergelijk geval wordt ook weI gesproken van een zogenoemde 'dove' gevel. Omdat een dove gevel

volgens de definitie van de Wet geluidhinder geen gevel is, kan toetsing aan de wettelijke grenswaarden
achterwege blijven.

2.12

REGELING DOELMATIGHEID GELUIDMAATREGELEN WET GELUIDHINDER

De Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (DMC) is een wettelijke regeling voor de
afweging van geluidmaatregelen voor wegverkeer en railverkeer. Het toepassen van de regeling is
verplicht bij:
De aanleg of aanpassing van een hoofdweg of hoofdspoorweg met een geluidplafond in de zin van de
Wet rnilieubeheer hoofdstuk 11.
Sanering op grand van afdeling 3 van hoofdstuk VI en VII van de Wet geluidhinder.
De regeling mag ook vrijwillig worden toegepast voor het afwegen van geluidreducerende maatregelen in
andere situaties.
De basis van het financieel doelmatigheidscriterium conform de regeling is dat voor ieder geluidgevoelig
object er een budget beschikbaar is am geluidbeperkende maatregelen te treffen. Dit budget wordt
uitgedrukt in zogenoemde 'reductiepunten'. Het aantal reductiepunten wordt bepaald aan de hand van de
hoogte van de toekomstige geluidbelasting in de situatie zonder toepassing van bestaande en/of nieuwe
maatregelen.
Vervolgens worden mogelijke toe te passen geluidreducerende maatregelpakketten bepaald. Hierbij wordt
bij voorkeur eerst gekeken naar bronmaatregelen eventueel opgevolgd door of aangevuld met
overdrachtsmaatregelen. Deze maatregelpakketten worden vertaald in aantallen zogenoemde
'maatregelpunten'. Zolang het aantal maatregelpunten onder het aantal reductiepunten blijft is een
maatregel in beginsel financieel doelmatig. Het maatregelpakket waarmee de meeste overschrijdingen
kunnen worden weggenomen is in principe het doelmatige maatregelpakket wat toegepast moet worden.
lndien er behalve reconstructie tevens sprake is van nog niet opgeloste saneringen (vermeld op
Eindmeldingslijst) dient de afweging van maatregelen in twee stappen te worden uitgevoerd. In de eerste
stap worden fictief doelmatige maatregelen afgewogen voor aileen de saneringswoningen. De
geluidbelasting behorende bij het meest doelmatige maatregelpakket uit deze eerste stap is vervolgens
voor de 'echte' afweging van maatregelen (stap 2) de streefwaarde voor de saneringswoningen.
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Clustering
Maatregelen worden doorgaans afgewogen voor groepen van woningen en/of eventueel andere
geluidgevoelige bestemmingen die gezamenlijk profijt hebben van een zelfde aaneengesloten maatregel.
Deze groepen worden clusters genoemd.

Reductiepunten
Reductiepunten worden toegekend aan aile geluidgevoelige objecten binnen een cluster waar de
toekomstige geluidbelasting hoger is dan 48 dB vanwege wegverkeer. Om het aantal reductiepunten per
geluidgevoelig object vast te stellen dient een berekening gemaakt te worden van de geluidbelasting in de
plansituatie zonder bestaande en/of nieuwe geluidreducerende maatregelen of geen andere
geluidbeperkende maatregelen aanwezig zijn.

Maatregelpunten
Het aantal maatregelpunten van een geluidbeperkende maatregel of maatregelpakket wordt bepaald op
grond van de in Tabell en Tabel2 van Bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet
geluidhinder opgenomen maatregelpunten per eenheid . Het aantal maatregelpunten omvat het totaal van
de maatregelpunten van bestaande en van nieuw te treffen geluidbeperkende maatregelen ten opzichte
van de situatie zonder maatregelen.

Beperkillgell van het maatregelpakket
Er kunnen situaties zijn dat een cluster een zodanige omvang heeft, dat met het aantal beschikbare
reductiepunten bijna iedere denkbare maatregel gerealiseerd kan worden. Voor een dergelijk situatie zijn
dan uitzonderlijke omvangrijke maatregelen mogelijk die in de praktijk geen doelmatige besteding van
financiele middelen zal zijn. Om dit aspect te kunnen afwegen is een extra regel opgenomen: indien met
een altematieve maatregel die beduidend minder omvangrijk is (minder maatregelpunten) een
geluidreductie behaald wordt van ten minste 95% van de geluidreductie van de maximale maatregel, mag
deze altematieve maatregel beschouwd worden als de maximale financieel doelmatige maatregel.

Situatie met bestaande overdrachtsmaatregelen
Daarnaast is er een aanvullende regel voor de situatie dat een nieuwe overdrachtsmaatregel Ieidt tot het
slop en van een bestaande overdrachtsmaatregel. De nieuwe overdrachtsmaatregel is niet financieel
doelmatig indien de bestaande overdrachtsmaatregel niet ouder is dan 10 jaar en deze een bijna gelijke
geluidreductie als de nieuwe maatregel realiseert.

Hogere waarde
Indien de maximale doelmatige geluidreducerende maatregelen niet tot een reductie lei den tot aan de
grenswaarde hoeven in principe geen verdere maatregelen overwogen te worden. In dat geval is er
voldoende aangetoond dat er voor die geluidgevoelige objecten een hogere waarde dan de streefwaarde
moet worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting met het doelmatige maatregelenpakket nog hoger is
dan de maximaal te verkrijgen hogere waarde zullen er alsnog aanvullende maatregelen getroffen moeten
worden.

2.13

GEBIEDSGERICHT GELUIDBELEID GEMEENTE BORNE

De gemeente Borne beschikt over een Nota gebiedsgericht geluidbeleid en een Nota hogere grenswaarden.
De Nota gebiedsgericht geluidbeleid is een beleidsstuk waarin het gemeentelijke geluidbeleid beschreven
is en heeft als doel goede akoestische kwaliteit binnen de gemeente te behouden en waar mogelijk te
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veroeten.>n. Oi! nota beschrijrt de ambilics van de gemeente op dit vlak. Hel beleidsstuk ruslgRJlendrels
op de zogenoemde MILO-systematiek (MILO - Milieu In de I..A:!ef Omgeving) waarbij de gemeente is
ingroceld in gebiedstypen met bijbehorende ambitiewaarden. Deze ambitiewaarden 'l.ijn vervolgens
uitgewerkl tol concrete beleidsuitspraken.
De Nota hogere grenswaarden bcschrijfl he! hogere waarden beleid v;ln de gemeente en de
onthd£ingscrileria. De nota vOOrl.iet erin dat slecl1ts wanncer voldocnde gemotivcerd is a::angetoond dat
maatregelen niet docltrcffend 'l.ijn of niet aan de hoofd- en/of localie s pecifleke criteria kunnen voldoen,
ren hogere wllarde kan worden tocgt'kcnd.
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Uitgangspunten
3.1

ONDERZOEKSGEBIED

Het onderzoeksgebied wordt loodrecht op de weg begrensd door de wettelijke zonebreedte (artikel 75
Wgh). Afhankelijk van hoe de nieuwe weg aansluit op het bestaande wegennet loopt de geluidzone in de
[engte riehting van de weg door met respeetievelijk Va van de breedte van de geluidzone of een gehele
breedte van de geluidzone. Indien de nieuwe weg aansluit op het einde van een bestaande weg (sluit
bijvoorbeeld aan op een doodlopende weg waardoor in de nieuwe situatie de oude weg en de nieuwe weg
gezamenlijk de doorgaande weg vormen) dan dient het onderzoekgebied met Va van de breedte van de
geluidzone te worden doorgetrokken. Indien de nieuwe weg bijvoorbeeld rniddels een T-kruising aansluit
op het bestaande wegennet loopt het onderzoekgebied door over een afstand gelijk aan de breedte van de
zone ter hoogte van het einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde
van de wegas.
Voor de bestaande wegen waar sprake is van een fysieke wijziging en waarvoor daardoor een
reeonstruetieonderzoek verricht moet worden, wordt het onderzoeksgebied op soortgelijke wijze
vastgesteld.
De manieren waarop het onderzoeksgebied begrenst wordt zijn sehematiseh weergegeven op
Afbeelding 1.

onderzoeksgebied
~

"

ld

onderzoeksgebied

d/3

'-'

i'

"

d/1

nieuweweg
bestaande weg
Atbeelding 1: Onderzoeksgebied (d=zonebreedte)

Dit onderzoek heeft betrekking op de nieuw aan te leggen Zuidelijke randweg en de bestaande wegen die
fysiek gewijzigd worden ter hoogte van de aansluiting op de nieuwe Zuidelijke randweg.
In de huidige situatie sluit De KIuft aan op de kruising AzelosestraatIHosbekkeweg. In de toekomstige
situatie wordt deze aansluiting op dit kruispunt overgenomen door de nieuwe Zuidelijke randweg en sluit
De KIuft aan op de Zuidelijke randweg. De gehele Zuidelijke randweg wordt in dit onderzoek besehouwd
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als 'nieuwe aanleg'. De verlegde weg De Kluft wordt onderzocht als 'te reconstrueren weg'. De
Azelosestraat en de Hosbekkeweg worden tevens ter hoogte van de aansluiting op de Zuidelijke randweg
fysiek gewijzigd en zijn daarom ook onderzocht als 'te reconstrueren weg'.
Ter hoogte van de aansluiting van de Zuidelijke randweg op de bestaande kruising Amerikalaan en
Steenbakkersweg (meest oostelijke aansluiting op de Zuidelijke randweg) zal ook sprake zijn van een
fysieke wijziging van de bestaande wegen. Omdat deze wijzigingen mogelijk worden gemaakt in een
apart bestemmingsplan is in overleg met opdrachtgever besloten de fysieke wijziging van deze kruising
niet op te nemen in dit onderzoek. De fysieke wijziging van de Amerikalaan en Steenbakkersweg zal dus
in een apart onderzoek worden opgenomen en gerapporteerd.
Een totaal overzicht van de te onderzoeken wegen in de bestaande en toekomstige situatie is weergegeven
op Afbeelding 2 en Afbeelding 3.

Legenda
- - Azel(}seslraat
- - Hosbekkeweg

--Kluft

Aibeeldillg 2: Overzicht van de te ollderzoekell wegen/wegvakkell in de huidige situatie
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Legenda
- - Azelosestraat Clysleke wijziging)

l!merlkalaan

- - Hosbekkeweg Clysiake wijziging)
- - - Kluft CIy_ieke wijziging)
- - Zuidelijke randweg Cnieuwe weg)

Afbeelding 3: Overzicht van de te onderzoeken wegen/wegvakken in de toekomstige situatie

De onderzoeksgebieden van de te onderzoeken wegen zijn weergegeven op Afbeelding 4 tim Afbeelding
7. Behalve de begrenzing van het onderzoeksgebied is op deze figuren ook de ligging van de betreffende
nieuwe weg of de te wijzigen bestaande wegen weergegeven .

..
Legend.
- - Zli!Ielijke raodweg

CJ ZMfI Z!Adel~ nmdweg

>

,'.

Afbeelding 4: Onderzoeksgebied Zuidelijke randweg
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Afbeelding 7: Onderzoeksgebied Kluft

3.2

VERKEERSGEGEVENS

De verkeersgegevens (weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten, voertuigverdelingen, verdelingen over de
dag-, avond- en nachtperiode) voor de huidige situatie 2012 en het toekornstige peiljaar 2025 van de te
onderzoeken wegen zijn weergegeven in Tabe17 en Tabe18. Voor de verdeling over het etmaal is voor alle
wegen uitgegaan van respectievelijk 6,47% per uur in de dagperiode, 3,17% per uur in de avondperiode en
1,21 % per uur in de nachtperiode.

Tabel7: Verkeersgegevens 2012
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Tabe18: Verkeersgegevens 2025

3.3

SANERINGSWONINGEN

De saneringslijst van BSV bevat aile nog te saneren woningen in Nederland. Uit deze lijst blijkt dat er ten
gevolge van de te wijzigen wegen binnen het onderzoeksgebied geen sprake is van nog met opgeloste
saneringen.

3.4

HOGERE WAARDEN

Bij de gemeente Borne zijn de reeds verleende hogere waarden uitgevraagd. Hieruit blijkt dat binnen het
onderzoeksgebied aIleen een hogere waarde die verleend is voor een meuw gebouwde wolling aan de
Azelosestraat 109A relevant is. Voor deze wolling is vanwege de Azelosestraat een hogere waarde van
52 dB(A) vastgesteld. Omdat deze hogere waarde nog is vastgesteld is de oude dosismaat Letmaal zal
deze waarde voor dit onderzoek conform artikel3.7 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
worden omgerekend naar de dosismaat Lden.

3.5

OVERIGE UITGANGSGPUNTEN

Wegdekverhardillgell en rijsnelhedell
In het onderzoek wordt voor de huidige situatie voor aIle te onderzoeken wegen uitgegaan van een

wegdekverharding bestaande uit standaard fijn asfalt (DAB). Voor de Zuidelijke randweg wordt in eerste
instantie ook uitgegaan van standaard fijn asfalt (DAB) .

Geluidschennenlwallen
In het onderzoeksgebied zijn langs de onderzochte wegen ter hoogte van de Azelosestraat 120 twee

geluidwallen aanwezig van 1.5 m hoog en ruim 2 - 2.5 m hoog. De ligging van de wallen is weergegeven
op Afbeelding 8. Vanwege het grotere ruimtebeslag wordt de wal ten zuiden van de wolling verwijderd in
de toekomstige situatie. Dit onderzoek zal uitwijzen of het terug plaatsen van de wal noodzakelijk is.

20
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Legends
-g oluldl wal

- - 1.!>mhoog

- - 2m noog

Afbeelding 8: Ligging bestaande geluidwallen

3.6

REKENMETHODE

De berekeningen zijn verricht met het computerprogramma Geomilieu (versie 2.02). De berekeningen met
dit computerprogramma zijn in overeenstemrrring met standaardrekenmethode II van het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012. Hierin is voorgeschreven dat met alle factoren die van belang zijn rekening
gehouden wordt, zoals de samenstelling van het verkeer, wegdektype, afstandsreducties, refiecties,
afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispuntcorrecties, hoogteligging van de weg,
enzovoorts.

I
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Resultaten
De rekenresultaten in dit hoofdsluk zijn weergegeven na de wettelijke toegestane coneclies conform
artikel1l0g Wgh en artikeJ. 3.4 en 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

4.1

NfEUWEAANLEG ZUtDELlJKE RANDVVEG

De geluidbeJastingen ten gevolge van de ZUidelijke ranqweg z:ijn berekend ter plaatse van de gevels van.
de geluidgevoelige bestemmingen gel.egen binnen .h et onderzoeksgebled. De Jigging van de onderzochte
wegent de geluidgevoelige bestenuningen en de situering van de I:ekenpunten is weergegeven op
onderstaande afbeelclingen. De geluidbelastingen zijn berekend voor de toekomstige si tuatie 10 jaar na
n?alisatie/vaststelling beslemmingsplan, Ie Welell het jaar 2025.

LGgenda
•

-

h!1ttI~f'J

ZukM

Ike rlWflWlO

ZuId.~p r .NhI~

D ··.. z......jlo,llIOd...,.
A£bneldil\g 9: Liggi ng rei<:e.npunteI1 (Z\lldclijke ranclweg)
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Legenda
rekenpunten Zuidelijke randweg
- - Zuidelijke randweg (nieuwe weg)

D

zone ZUideliJke randweg

Afbeelding 10: Ligging rekenpunten (Zuidelijke randweg)

.~

.

'D~5

rekenpunten Zuidelijke randweg
- - Zuidelijke randweg (nieuwe weg)

D

zone Zuidelijke randweg

Afbeelding 11: Ligging rekenpunten (Zuidelijke randweg)
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_025-

-

rekenpunten Zuidelijke randweg
- - Zu idelijke randweg (nieuwe weg)

D

zone Zuidelijke randweg

Atbeelding 12: Ligging rekenpunten (Zuidelijke randweg)

Ter plaatse van 7 verspreid liggende woningen is sprake van een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidbelasting bedraagt maximaal 60 dB. De maximaal toelaatbare
waarde van 58 dB wordt daarmee overschreden bij 1 woning. De berekende maatgevende
geluidbelastingen ter plaatse van deze woningen zijn weergegeven in Tabel 9. In bijlage 1 is een volle dig
overzicht van de rekenresultaten ter plaatse van alle geluidgevoelige bestemmingen opgenomen.
Rekenpunt

Adres

002a

Azeloseweg 120

Hoogte boven
maaiveld

Geluidbelasting (dB)

(m)
7,5

55

003

Azeloseweg 111

7,5

52

023

Twickelerblokweg 20

4,5

52

025

Bospoort 5

4,5

55

029

Leemweg 2

4,5

55

053

Veldovenweg 29

4,5

55

054

Veldovenweg 31

4,5

60

Tabe19: Geluidbelastingen vanwege de Zuidelijke randweg in 2025 op maatgevende punten

Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moeten de effecten en toepasbaarheid van
maatregelen onderzocht worden. In ieder geval moet de overschrijding van de maximaal toelaatbare
waarde worden weggenomen. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het maatregelen onderzoek.

4.2

RECONSTRUCTIE AZELOSESTRAAT

De geluidbelastingen ten gevolge van de Azelosestraat zijn berekend ter plaatse van de gevels van de
geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen het onderzoeksgebied. De ligging van de onderzochte
wegen, de geluidgevoelige bestemmingen en de situering van de rekenpunten is weergegeven op
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onderstaande afbeelding. De geluidbelastingen zijn berekend voor de huidige situatie 2012 en de
toekomstige situatie 10 jaar na realisatie/vaststelling bestemmingsplan, te weten het jaar 2025.

J

Legenda
rekenpunten Azetosestraat
- - Azelosestraat (fysieke wijziging)

D

zone Azelosestraat

A£beelding 13: Ligging rekenpunten Azelosestraat

Er is ter plaatse van 2 woningen sprake van een toename van 2 dB of meer ten opzichte van de
grenswaarde. Voor deze woningen is er dus sprake van een reconstructie in de zin van de Wet
geluidhinder. De toename bedraagt maximaa13 dB. Ter plaatse van de Azelosestraat 120 wordt de
toename van de geluidbelasting voomamelijk veroorzaakt door het verwijderen van de lage geluidwal ten
zuiden van deze woning en doordat de weg deels richting deze woning verschuift. Ter plaatse van de
Azelosestraat 109A is er sprake van reconstructie doordat de grenswaarde bepaald wordt door een reeds
verleende hogere waarde die lager is dan de heersende geluidbelasting.
De berekende geluidbelastingen ter plaatse van deze woningen zijn weergegeven in TabellO. In bijlage 1
is een volle dig overzicht van de rekenresultaten ter plaatse van alle geluidgevoelige bestemmingen
opgenomen.

1 07707'030 A· Concept

ARCADtS

125

I

Akoe,tisch onderzoek Zuidelijke Randweg Born.

TabellO: Geluidbelastingen vanwege de Azelosestraat in 2012 en 2025 op maatgevende punten

Omdat er sprake is van reconstructie moeten de effecten en toepasbaarheid van maatregelen onderzocht
worden. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het maatregelen onderzoek.

4.3

RECONSTRUCTIE HOSBEKKEWEG

De geluidbelastingen ten gevolge van de Hosbekkeweg zijn berekend ter plaatse van de gevels van de
geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen het onderzoeksgebied. De ligging van de onderzochte
wegen, de geluidgevoelige bestemmingen en de situering van de rekenpunten is weergegeven op
onderstaande afbeeldingen. De geluidbelastingen zijn berekend voor de huidige situatie 2012 en de
toekomstige situatie 10 jaar na realisatie/vaststelling bestemmingsplan, te weten het jaar 2025.

..

056 ,

Legenda
rekenpunten Hosbekkeweg
- - Hosbekkeweg (fysieke wijziging)

D

zone Hosbekkeweg

Afbeelding 14: Ligging rekenpunten Hosbekkeweg
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Er is ter plaatse van 1 woning sprake van een toename van 2 dB of meer ten opzichte van de grenswaarde.
Voor deze woning is er dus sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De toename
bedraagt maximaal2 dB. Ter plaatse van de Azelosestraat 120 wordt de toename van de geluidbelasting
voomamelijk veroorzaakt door de toename van de verkeersintensiteit op de Hosbekkeweg.
De berekende geluidbelastingen ter plaatse van deze woning is weergegeven in Tabeill. In bijlage 1 is een
volle dig overzicht van de rekenresultaten ter plaatse van alle geluidgevoelige bestemmingen opgenomen.

Tabelll: Geluidbelastingen vanwege de Hosbekkeweg in 2012 en 2025 op maatgevende punten

Omdat er sprake is van een reconstructie moeten de effecten en toepasbaarheid van maatregelen
onderzocht worden. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het maatregelen onderzoek.

4.4

RECONSTRUCTIE DE KLUFT

De geluidbelastingen ten gevolge van De Kluft zijn berekend ter plaatse van de gevels van de
geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen het onderzoeksgebied. De ligging van de onderzochte
wegen, de geluidgevoelige bestemmingen en de situering van de rekenpunten is weergegeven op
onderstaande afbeelding. De geluidbelastingen zijn berekend voor de huidige situatie 2012 en de
toekomstige situatie 10 jaar na realisatie/vaststelling bestemmingsplan, te weten het jaar 2025. In bijlage 1
is een volledig overzicht van de rekenresultaten ter plaatse van alle geluidgevoelige bestemmingen
opgenomen.
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Legenda
rekenpunten KlUft

- - t<IuJt(fysieke~)

o

ZOll8 KltlfI

Atbeeld ing ]5: Ligging l'cl<enpunlen Kluft

Hit de berekcningen voigt dat ter plaat!;e van geen enkele geluidgevoelige bestenlming er ten gevolge van
De K1uft een geluidbelasting hoger dan 48 dB bere.kend wordt. Er is daarom geen sprake van reconstruclie
en onder2oek naar maatregelen vanwege De Kluft is niet no-d ig.
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Maatregelen
Omdat er sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde die geldt voor 'nieuwe aanIeg' en er
sprake is van 'reconstructie' zijn de effecten van bron/overdrachtsmaatregelen onderzocht. Zoais
beschreven staat in hoofdstuk 2 van dit rapport is er een wettelijke regeling voor de afweging van
geIuidmaatregeIen, namelijk de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geIuidhinder (DMC). Het
volgen van deze regeling is in een aantal gevallen verplicht.
Omdat er geen sprake is sanering op grond van hoofdstuk VI, afdeling 3 van de Wet geIuidhinder die
eerst moet worden opgelost is het toepassen van het DMC in principe niet verplicht maar mag weI
vrijwillig worden toegepast. Omdat er in de nota GeIuidbeIeid Borne beleidsuitspraken zijn geformuleerd
waarin gesproken wordt over het kostenefficient en doeimatig zijn van een (bron)maatregel is het DMC in
dit onderzoek toegepast.
Conform de Regeling doeimatigheid geIuidmaatregeIen Wet geluidhinder (DMC) worden op basis van de
geluidbelasting in de toekomstige situatie zonder maatregelen de reductiepunten bepaaid. Indien in de
nabijheid van de knelpuntwoningen ook woningen liggen waarvoor geen sprake is van een knelpunt maar
waarbij de geluidbelasting ten gevolge van de te onderzoeken weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde
van 48 dB, dan dragen deze woningen ook bij aan de totale som voor maatregelen beschikbare
reductiepunten. Deze woningen dragen bij omdat ook zij, ondanks dat er wettelijk gezien geen knelpunt
is, weI profiteren van een doelmatige maatregel. Voor schermmaatregelen geldt de aanvullende eis dat ter
plaatse van ten minste 1 bestemming een reductie van minimaalS dB behaaid moet worden (eventueel in
combinatie met een bronmaatregel).

5.1

ZUIDELlJKE RANDWEG

Er is ter plaatse van 7 verspreid liggende woningen sprake van overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De betreffende woningen zijn weergegeven op Afbeeiding 16.
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Legenda

*

"","eIiIlov,envvea 31

knelpunten Zuidelijke randweg

- - Zuidelijke randweg (nieuwe weg)

Afbeelding 16: Knelpunten 2uidelijke randweg

Omdat het in dit geval de 'aanleg van een nieuwe weg betreft' zijn alle woningen met een geluidbelasting
hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB per definitie een knelpunt en worden de reductiepunten
bepaald op basis van de 7 knelpuntwoningen zoals weergegeven op Afbeelding 16. De reductiepunten per
adres zijn weergegeven in Tabel12.
Geluidbelasting (dB)

Reductiepunten

Azelosestraat 111

Ad res

55

2700

Azelosestraat 120

52

1900

Twickelerblockweg 20

52

1900

Bospoort 5

55

2700

Leemweg 2

55

2700

Veldovenweg 29

55

2700

Veldovenweg 31

60

4100

Tabel 12: Reductiepunten

Op basis van de beschlkbare reductiepunten wordt onderzocht of en welke maatregelen getroffen kunnen

worden.

Azelosestraat 111 en 120
De knelpuntwoningen Azelosestraat 111 en 120 liggen ter hoogte van de kruising
Azelosestraat/Hosbekkeweg/Zuidelijke randweg. Het toepassen van een stil wegdek ter hoogte van deze
knelpuntwoningen is vanuit technisch oogpunt niet wenselijk op een kruispunt. Stille wegdekken zijn
doorgaans niet goed bestand tegen de wringende krachten van afremmend en optrekkend verkeer.
Omdat stille wegdekken hier niet wenselijk zijn wordt onderzocht of schermen doelmatig zijn. Op basis
van de beschikbare reductiepunten van beide woningen gezamenlijk (2700 + 1900 = 4600) kan een scherm
van 2 m hoog (93 reductiepunten per strekkende meter scherm van 2 m) met een lengte van 50 m (4600/93
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50) bekostigd worden. Uit berekeningen met dit scherm blijkt dat er niet voldaan wordt aan de eis van

een minimale reductie van 5 dB. Het scherm wordt daarom als niet doelmatig beschouwd. Het betreffende
niet doelmatige scherm is weergegeven op Afbeeiding 17.

Legenda
- - scherm 2'50m Azelosestr 111 & 120

*

knelpunten Zuidelijke randweg

- - Zuidelijke randweg (nieuwe weg)

Afbeelding 17: scherrn 2m haag en SOm lang

Twickelerblockweg 20, Bospoort 5 en Leemweg 2
De knelpuntwoningen Twickelerblockweg 20, Bospoort 5 en Leemweg 2liggen verspreid ten noorden van
de Zuidelijke randweg. Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is de doeimatigheid van
een bronmaatregel onderzocht waarbij is uitgegaan van een stil wegdektype van het type" dunne
deklagen". Voor dit type wegdek worden conform de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet
geIuidhinder 13 maatregelpunten per 10 m 2 gehanteerd.
Op basis van de beschikbare reductiepunten kan voor de TwickeIerblockweg 20 over een Iengte van 195 m

dunne deklagen worden toegepast en voor de woningen Bospoort 5 en Leemweg 2 elk over een lengte van
275 m. In totaal kan er over een Iengte van 745 m dunne deklagen worden bekostigd. Uit berekeningen
met de maatregel dunne deklagen type B voIgt dat de geluidbelasting ter plaatse van de drie
knelpuntwoningen met circa 3 dB afneemt. Ter plaatse van de TwickeIerblokweg 20 wordt overschrijding
van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB geheel weggenomen en ter plaatse van de Bospoort 5 en
Leemweg 2 gereduceerd tot maximaal52 dB. De betreffende bronmaatregel is weergegeven op Afbeelding
18.
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'..

($

r:*1~Ckelerblo(weg 20
L

-*

BospoortS
t'r:-J

l, ..J_eemweg 2

*'

Legenda
- - dunne deklagen B (Zuidelijke randweg)

*

knelpunten Zuldelijke randweg

Afbeelding 18: Dunne d eklagen type B (745 m)

Ve1douenweg 29 en 31
De knelpuntwoningen Veldovenweg 29 en 31liggen ter hoogte van de kruising
Amerikalaan/Steenbakkersweg/Zuidelijke randweg. Het toepassen van een stil wegdek ter hoogte van
deze knelpuntwoningen is vanuit technisch oogpunt niet wenselijk op het kruispunt. Stille wegdekken zijn
doorgaans ruet goed bestand tegen de wringende krachten van afremmend en optrekkend verkeer.
Omdat stille wegdek hier niet wenselijk zijn wordt onderzocht of schermen doelmatig zijn. Op basis van
de beschikbare reductiepunten van beide woningen gezamenlijk (2700 + 4100 = 6800) kan een scherm van
2 m hoog (93 reductiepunten per strekkende meter scherm van 2 m) met een lengte van 73 m (6800/93 = 73)
of een scherm van 3 m hoog (133 reductiepunten per strekkende meter scherm van 3 m) met een Iengte
van 51 m (6800/133 = 51) bekostigd worden.

Vit berekeningen met de twee schermvarianten blijkt dat er met het scherm van 3 m hoog en 51 m lang ter
plaatse van beide knelpuntwoningen de hoogste reductie behaald wordt. Met dit scherm wordt voldaan
aan de eis van minimaal5 dB reductie ter plaatse van een bestemming. De geluidbelasting ter plaatse van
de Veldoven 29 wordt gereduceerd tot maximaal50 dB en ter plaatse van de Veldoven 31 tot maximaal
54 dB. Met dit scherm is er nog sprake van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De
overschrijding van de maximaal toelaatbare waarde van 58 dB ter plaatse van de Veldoven 31 wordt weI
weggenomen.
Het scherm van 3 m hoog en 51 m lang wordt daarom als meest doelmatig beschouwd. Het betreffende
scherm is weergegeven op Afbeelding 19.
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Legenda
- - scharm S·51m Veldovenwe'g 29 eo 30

*

knelpunlen ZuldellJke randweg

- - ZuldellJke randweg (nleuwe weg)

Atbeclrlillg] 9: 5cherm 3m hoog en 51m .Ia'1S

5.2

AZELOSESTRAAT

Er is ter plaatse van 2 wonmgen sprake van een reconstru.ctie vanwege de Azelosestraat. De betreffende
woningeIl zijn weergegeven op onderstaande afbeelding.

Legenda

*

Wlpunlen~elos.estraat

- - Autoseslraat(fysi8ke wip,iging)

Afbeelding 20: KneJpulIten

1
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De reductiepunten per knelpuntwoning zijn weergegeven in Tabel13. Tevens zijn de overige woningen
nabij de knelpuntwoningen met een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde in deze tabel
opgenomen.
GeJuidbeJasting (dB)

Reductiepunten

Azeloseslraal 109A

Adres

53

2100

Azeloseslraal 120

53

2100

Azeloseslraal 111 (geen knelpunl)

54

2400

Azeloseslraal 109 (geen knelpunt)

58

3600

Azeloseslraal 107 (!:Ieen knelpunl)

58

3600

Azeloseslraal 107A (geen knelpunt)

58

3600

Tabel13: Redllctiepunten

Op basis van de beschikbare reductiepunten wordt onderzocht of en welke maatregelen getrofien kunnen
worden.
De knelpuntwoningen Azelosestraat 109A en 120 liggen ter hoogte van de kruising
AzelosestraatlHosbekkeweg/Zuidelijke randweg. Het toepassen van een stil wegdek ter hoogte van deze
knelpuntwoningen is vanwege het kruispunt en de opstelvakken en vanwege de vele toeritten naar
woningen, een parkeerplaats en een tankstation vanuit technisch oogpunt niet wenselijk. Stille wegdekken
zijn doorgaans niet goed bestand tegen de wringende krachten van afremmend en optrekkend verkeer.
Omdat stille wegdekken hier niet wenselijk zijn, is onderzocht of schermen doelmatig zijn. Ter hoogte van
de knelpuntwoning Azelosestraat 109A is het plaatsen van een akoestisch doelmatig scherm of wal zonder
het verleggen van de vele toeritten naar woningen niet mogelijk. Een dergelijke ingreep zal naar alle
verwachting niet wenselijk zijn. Geconc1udeerd wordt dat het toepassen van bron en/of
overdrachtsmaatregelen voor deze woning vanuit technische oogpunt niet haalbaar is.
Ter hoogte van de Azelosestraat 120 staat in de huidige situatie langs de Azelosestraat een lage grondwal
met een hoogte van circa 1,5 m. Deze wal moet wijken in verband met het gewijzigde wegontwerp. Ter
plaatse van deze woning is sprake van reconstructie en neemt de geluidbelasting toe met maximaal 3 dB.
Op basis van de beschikbare reductiepunten van deze woning (2100) kan een scherm van 1 m hoog (53
reductiepunten per strekkende meter scherm van 1 m) met een lengte van 40 m (2100/53 = 40) bekostigd
worden of een scherm van 2m hoog (93 reductiepunten per strekkende meter scherm van 2 m) met een
lengte van 23 m (2100/93 = 23).
De ligging van de betreffende schermvarianten is weergegeven op Afbeelding 21 en Afbeelding 22.
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, Azelose5traal120

*
Azelds051raaI111

*'

Legenda
- - scherm 1'40m Azelozestraat 120

*

knelpunten Zuidetijke randweg

- - Azelosestraat (fysieke wijziging)

Afbeelding 21: scherm 1m haag en 40m lang

" A~elosestra8t 120

*-"

Azeto&astraal111

*
Legenda
- - scherm 2'23m Azelozestraat 120

*

knetpunten Zuidelijke randweg

- - Azelosestraat (fysieke wijziging)

Afbeelding 22: scherm 2m haag en 23m lang

Uit berekeningen met deze twee schermvarianten blijkt dat er niet voldaan wordt aan de eis van een
minimale reductie van 5 dB. Er wordt maximaal een reductie van circa 2 dB behaald, Een scherm wordt
daarom als niet doelmatig beschouwd,
Ondanks dat maatregelen niet doelmatig zijn kan het wenselijk zijn een vervangende afschermende
voorziening te plaatsen die een vergelijkbare reductie geeft als de te amoveren geluidwal.
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5.3

HOSBEKKEWEG

Er is ter plaatse van 1 woning sprake van reconstructie vanwege de Hosbekkeweg. De betreffende woning
is weergegeven op onderstaande afbeelding.

Legenda

*

knelpunten Hosbekkeweg

- - Hosbekkeweg (fysieka wijziging)

Afbeelding 23: Knelpunten Hosbekkeweg

De reductiepunten van de knelpuntwoning zijn weergegeven in Tabel14.

Tabel14: Reductiepunten

De reductiepunten zijn bepaald aan de hand van de toekomstige situatie zonder maatregelen. Langs de
Hosbekkeweg staat een grondwal van ruim 2 m hoog over een lengte van circa 50 m . De maatregelpunten
van deze bestaande wal bedragen 112*50 = 5600. De maatregelpunten van de bestaande wal moeten van
de reductiepunten afgetrokken worden om het beschikbare budget voor aanvullende maatregelen te
bepalen. De beschikbare reductiepunten bedragen dan 2700 - 5600 = -2900. Dit betekent dat er geen
reductiepunten over zijn voor het treffen van aanvullende maatregelen. Aanvullende maatregelen worden
daarom als niet doelmatig beschouwd.

5.4

GEADVISEERDE MAATREGELEN

Op Afbeelding 24 is een totaal overzicht gegeven van de doelmatige en aanvullende maatregelen die op
basis van dit onderzoek geadviseerd worden.
De geadviseerde maatregelen bestaan uit:
Het toepassen van dunne deklagen bij op de Zuidelijke randweg over een lengte van 745 m.;
Het plaatsen van een 3 m hoog scherm langs de Zuidelijke randweg over een lengte van 51 m.
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legenda
- - doelmatig dunne dekliilllsn B

(Zllidelij~e

randweg)

- - dOelmalig SCherrn ve~nweg 29 en 30 (3·S1m)

A fb..~ldil1g
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Hogere waarden en gemeentelijk
geluidbeleid
In Tabel15 zijn per adres de maatgevende hogere waarden weergegeven die moeten worden aangevraagd
op basis van het geadviseerde maatregelvoorstel zoals beschreven in paragraaf 5.4. ZoaIs voIgt uit deze
tabel wordt de maximale waarde van 58 dB die zowel geldt voor nieuwe aanleg als reconstructie in
buitenstedelijk gebied niet overschreden. Een volledig overzicht van de aan te vragen hogere waarden op
aile beoordelingshoogtes is opgenomen in bijlage 1. In deze bijlage zijn ook de gecumuleerde
geluidsbelastingen inclusief en exclusief correctie conform artikelllOg Wgh weergegeven.

Tabel15: Aan te vragen hogere waarden

6.1

NOTA GElUIDBELEID BORNE

De Nota geluidbeleid Borne beschrijft de geluidambities van de gemeente. Het beleidsstuk rust
grotendeels op de zogenoemde MILO-systematiek (MILO = Milieu In de Leef Omgeving) waarbij de
gemeente is ingedeeld in gebiedstypen met bijbehorende ambitiewaarden.
Het gebied waar dit onderzoek betrekking op heeft is in het beleid van de gemeente aangewezen als
gemengd gebied. Zoals beschreven in de Nota geluidbeleid Borne is de milieukwaIiteitswaarde van dit
gebied onder meer afhankelijk van de aanwezige inirastructuur Al en A35.
De ambitiewaarde (geluidklasse) vaar dit gebied is 'redelijk rustig' met een bavengrens (geluidklasse) die
wordt aangeduid als 'zeer onrustig', en 'lawaaiig' indien het eerstelijnsbebouwing langs
gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen betreft. De bij de ambitiewaarden behorende
geluidklassen zijn weergegeven op Afbeelding 25. De ambitiewaarden en bovengrens gelden voor de
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gecumuleerde geluidbelastingen. De te ambieren geluidkwaliteiten zijn vooral relevant voor nieuwe
situaties omdat dan min of meer gestuurd kan worden.

geluidsldasse

1

VL

RL

IL

rustig

-1 0ftNStIg

Afbeelding 25: Geluidklassen

Uit de gecumuleerde geIuidbelastingen uit TabelI5 voIgt dat er ter plaatse van de knelpuntwoningen
nergens de bovengrenswaarde van 63 dB behorende bij de geIuidklasse 'Iawaaiig' en 58 dB behorende bij
de geluidklasse 'zeer onrustig' die van toepassing zijn voor respectievelijk de eerstelijns bebouwing en
overige bebouwing, overschreden worden. Aan de ambitiewaarde 'redelijk rustig' wordt echter feitelijk
nergens voldaan. Opgemerkt wordt dat met name de rijkswegen Al en A35 een zeer praminente invloed
op het gebied hebben waardoor in grate delen per definitie niet aan de ambitiewaarde voldaan wordt.
Omdat enerzijds er sprake is van overschrijding van wettelijke grenswaarden (overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde 'nieuwe aanIeg' en sprake van 'reconstructie') en anderzijds er niet voldaan wordt
aan de ambitiewaarden die voor het betreffende gebiedstype geldt is onderzoek gedaan naar maatregelen.
Zoals vastgelegd in de Nota geluidbeleid Borne is er onderzoek gedaan naar in eerste instantie
branmaatregelen en vervolgens overdrachtsmaatregelen. Het onderzoek naar maatregelen aan de gevel
(maatregelen bij de ontvanger) valt buiten de scope van dit onderzoek. Zoals ook aangegeven in de nota
zijn de maatregelen getoetst op kostenefficientie en doelmatigheid.

6.2

NOTA HOGERE GRENSWAARDEN

Omdat er na het treffen van de geadviseerde (doelmatige) maatregelen nog sprake is van woningen
waarvoor een hogere waarde moet worden aangevraagd is er getoetst aan de nota Hogere grenswaarden.
De Nota hogere grenswaarden beschrijft het hogere waarden beleid van de gemeente en de
ontheffingscriteria. De nota voorziet erin dat slechts wanneer voldoende gemotiveerd is aangetoond dat
maatregelen niet doeitreffend zijn of niet aan de hoofd- en/of locatie specifieke criteria kunnen voidoen,
een hogere waarde kan worden toegekend. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de
betreffende van toepassing zijnde criteria en voorwaarden.

I
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HOOFDCRITERIA, AANVULLENDE CRITERIA EN VOORWAARDEN

ill artikelllOa lid 5 van de Wet geluidhinder zijn criteria genoemd die als grondslag dienen om een hogere

waarde te kunnen vaststeIlen:

Toepassing van maatregelen gericht op l1et terugbrengen van de geluidbelasting vanwege de weg van de betrokken
woningen of andere geluidgevoelige gebouwen onderscheidenlijk nan de grens van de betrokken geluidgevoelige
terreinen tot de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wei overwegende
bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijlce offinanciele aard.
Ieder verzoek om hogere waarden wordt door de gemeente getoetst aan het hierboven weergegeven
criterium. Daarnaast hanteert de gemeente de sub criteria zoals deze op 31 december 2006 (oude
wetgeving) van toepassing waren. Voor de aanleg van een nieuwe weg zijn de volgende sub criteria
geformuleerd:

- Weg vervult een noodzakelijlce verkeers- en vervoersfunctie;
- Weg vervult een verzame/functie zodat elders lagere geluidbelastingen optreden.
Tot slot heeft de gemeente aanvullende voorwaarden geformuleerd voor het verlenen van een hogere
waarde. Deze voorwaarden hebben met uitzondering van 1 voorwaarde aIleen betrekking op de realisatie
van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen en zijn in dit geval niet van toepassing. De voorwaarde die
van toepassing is op deze situatie is:

- Indien mogelijk bronmaatregelen treffen.
Toetsing aan hoofdcriterium
ill dit onderzoek is een financiiHe afweging gemaakt voor de te treffen maatregelen conform de 'Regeling

doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder'. De regeling voorziet in het afwegen van de kosten
van een maatregel en de behaalde baten (geluidreductie). Door deze wettelijke regeling te hanteren wordt
voldaan aan het hoofdcriterium in de zin dat aangetoond wordt of er overwegende bezwaren zijn van
financiiHe aard. Voor het treffen van verdere maatrelen dan het maatregelenpakket wat geadviseerd
wordt, is aangetoond dat er bezwaren van financiele aard zijn.

Toetsing aan subcriteria
Ten behoeve van de sub criteria is van toepassing dat:

- Weg vervult een noodzakelijke verlceers- en vervoersfunctie;
- Weg vervult een verzameIfunctie zodat elders lagere geluidbelastingen optreden.
De onderbouwing hiervoor is dat de Zuidelijke randweg de kern van Borne moet ontlasten (met name
langs de Europstraat wordt een afname voorzien van meer dan 15%) en een tweede ontsluiting bieden aan
bedrijventerrein Buren - De Veldkamp. Daarnaast kan de Zuidelijke Randweg ook een belangrijke
regionale functie vervullen. Met de aanleg van de Zuidelijke Randweg wordt een nieuwe verbinding
gecreeerd tussen de N743, bedrijventerrein Buren - De Veldkamp en toe- en afrit 29 van de A1/A35
(aansluiting Borne-west). De effecten hiervan, en dan met name het effect van het onlasten van de kern
van Borne zijn recentelijk in het MER t.b.v. de Zuidelijke randweg onderzocht.

Toetsing aan aanvullende voorwaarden
De aanvullende voorwaarde die in de nota Hogere grenswaarden gesteld wordt betreft het toepassen van
bronmaatregelen. ill dit onderzoek is hierin voorzien door indien financieel doelmatig en technisch
toepasbaar bronmaatregelen te adviseren.
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6.3

GRENSWAARDEN BINNENNIVEAU

Bij het vastsldlcn van cen hogere waa rdc moe! worden onder.tocht of de nonnen voor het hinnennivcau
worden gchaald. De normcn voor het binnenniveau zijn opgcnomen in artikcl 111 van de Wei
geluidhinderen artikel3.10 van het Bcsluit geluidhinder en bedraagt in dit geval33 dB. Dc optrcdcnde
binncnwaarde word! bcpaald door de berckcndc gcluidbelasting op de gevel (zonder aft'rek conform
artikell10g) Ie vcrmindercn mel de k<l raktcristicke gevelwering. VOlgcns het geluidbclcid van de
gemeenle dient bij de loetsing aan het binncnniveau er uitgegaan Ie worden van de gccumulcerde
gCluidbclaslingcn.
Nader ondCl'7.oek zal mocten aantoncn of er binnen de woningcn wil3rvoor cen hogere waardcn wordt
aangevraagd voldaan wordl3an de grcnswaarde voor het binnennivcau.
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Conclusies

ill opdracht van de gemeente Borne heeft ARCADIS een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is de voorgenomen realisatie van de nieuwe Zuidelijke randweg ten
zuiden van Borne. Binnen de wettelijke geluidzone van deze nieuwe weg liggen geluidgevoelige
besternrningen. Om de realisatie van deze weg mogelijk te maken dient een akoestisch onderzoek
uitgevoerd te worden conform de Wet geluidhinder. Het akoestisch onderzoek gaat enerzijds in op de
situatie 'nieuwe aanleg' en anderzijds op het onderzoeken of er sprake is van 'reconstructie' volgens de
Wet geluidhinder ter hoogte van de aansluitingen op het bestaande wegennet.
Uit het onderzoek voIgt dat er ten gevolge van de nieuwe aanleg van de Zuidelijke randweg ter plaatse
van meerdere woningen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Tevens is er
sprake van 'reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder' vanwege de fysiek te wijzigen Azelosestraat
en Hosbekkeweg. Vanwege de hierboven genoemde knelpunten is conform de Regeling doelrnatigheid
geluidmaatregelen Wet geluidhinder een maatregelvoorstel afgewogen. Op basis van dit doelrnatige
voorstel moet voor een aantal woningen nog een hogere waarde worden aangevraagd.
Omdat er na toepassing van het geadviseerde maatregelvoorstel nog voor een aantal besternrningen een
hogere waarde moet worden aangevraagd is getoetst aan het de Nota geluidbeleid Borne en de Nota
hogere grenswaarden.
Tot slot zal nader onderzoek zal moeten aantonen of er binnen de woningen waarvoor een hogere
waarden wordt aangevraagd voldaan wordt aan de grenswaarde voor het binnenniveau van 33 dB.
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Rekenresultaten
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Legenda
•
--

rekenpunt:en ZUldelijke randwog
Zulde~jke

randweg
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Ligging rekenpunten (Zuidelijke randweg)

rekenpunlen Zuidelijke randweg
- - Zuidelijke randweg (ni.uwe weg)
Ozone Zuidelijke rsndweg

Ligging rekenpunten (Zuidelijke randweg)
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Ligging rekenpunten Azelosestraat

.055

Legenda
rekenpunten Hosbekkeweg
- - Hosbekkeweg (fysieke wijziging)

L

L

L

Ozone Hosbekkeweg

Ligging rekenpunten Hosbekkeweg

46 1ARCADIS

C770n030:A - CDIloepl

I

Legenda
rekenpunten KMt
- - Klu H ('~5Ie ke wljzl~lngJ
D z oneKlult

Liggi " g 'rekenpll'ntel1 Kluft

ARCADIS

147

