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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 

bestemmingen. 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 'reconshuctie' volgens 

de Wet geluidhinder ter hoogte van de aansluitingen op het bestaande wegennet. 

Onderzoek "niellwe aanleg" 

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 "Reconstructie" 

Het doel van het reconstructieonderzoek 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 

reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder indien de geluidbelasting toeneemt met 2 dB of meer. Als 

sprake is van reconstructie 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 elf' hpTPkf'ninesTesult<'lten 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 betrekking 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 

samenvatting 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 gemiddelde 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 Tabell 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 Breedte geluidzone 

Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 

50fmeer 600 350 

30f4 400 350 

1of2 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 bestemmingen 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: 

onderwijsgebouweni 

ziekenhuizeni 

verpleeghuizeni 

verzorgingstehuizeni 

• psychiatrische inrichtingen; 

kinderdagverblijven. 

De geluidgevoelige terreinen zijn gedefinieerd als: 

woonwagenstandplaatsen; 

ligplaatsen voor woonschepen. 

Een ligplaats voor woonschepen is alleen geluidgevoelig indien de ligplaats is vastgelegd in een 

bestemrningsplan. 

2.4 CORRECTIE EX ARTIKEL 110G WGH 

Ret beleid van de Nederlandse overheid en de Europese Unie is erop gericht om de geluidemissie van het 

verkeer te verrninderen. Dit wordt bereikt door steeds strengere eisen te stellen aan de geluidemissies van 

voertuigen en banden en door onderzoek naar stillere wegdekverhardingen te stirnuleren. In de Wet 

geluidhinder is in artikelll0g de mogelijkheid geboden om hlerop te anticiperen in het geluidonderzoek, 

aangezien in het geluidonderzoek de toekomstige geluidbelastingen maatgevend zijn. In artikel110g van 

de Wgh is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek wordt toegepast in verband met het stiller 

worden van net autoverkeer. De hoogte van deze aftrek is geregeid ill artIkei 3.4 van bet l{eken- en 

meetvoorschrift geluid 2012. De aftrek bedraagt: 

2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van liehte motorvoertuigen 70 km/uur 

of meer bedraagt. 

5 dB voor de overige wegen. 

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

In het Reken- en meetvoorsehrift geluid 2012 is in artikeI3.5 bepaald dat voor wegen met een 

representatief te aehten snelheid van 70 km/uur of meer voor liehte motorvoertuigen 1 dB in mindering 

gebraeht 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 alie overige wegdektypen moet 2 dB in mindering worden gebraeht op de wegdekcorrectie, voor 

wegen met een representatief te aehten snelheid van 70 krn/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 

voorkeursgrenswaarde 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 voorkeursgrenswaarde dienen maatregelen onderzoeht 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 Voorkeursgrenswaarde Maximale hogere waarde (dB) 
bestemming (dB) 

Stedelijk BUitenstedelijk 

woningen en andere 48 63 58 

geluidgevoelige gebouwen 

woning geprojecteerd 48 58 53 

agrarische bedrijfswoning 48 - 58 
geprojecteerd 

andere geluidgevoelige 48 63 53 
gebouwen geprojecteerd 

geluidgevoelige lerreinen 48 53 53 

Tabel2: Overzicht van grenswaarden die gelden bij de aanleg van een nieuwe weg 

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet worden onderzoeht of de normen voor het binnenniveau 

zoals weergegeven in Tabe13, worden gehaald. De normen voor het binnenniveau zijn opgenomen in 

artikell11 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 

artikel110g) 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 vaar het binnenniveau bij aanleg van een nieuwe weg 

2.7 GRENSWAARDEN BIJ WIJZIGING VAN EEN BESTAANDE WEG 

Voor alle geluidgevoelige bestemmingen 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 toekornstig maatgevende jaar is meestal het tiende jaar 

na de wijziging. 

De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting is bepaald in artikellOO van de Wet geluidhinder en artikel3.3 

van het Besluit geluidhinder. In deze artikelen wordt onderscheid gemaakt tussen bestemmingen 

waarvoor reeds een hogere waarde is vastgesteld en bestemmingen 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 geprojecteerd 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 geprojecteerd 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 bestemmingen die op 1 januari 2007 aanwezig of 

geprojecteerd waren. In Tabel4 is een overzicht opgenomen van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. 

Bestemmlng Situatie Hoogst toelaatbare waarde 

Woningen, andere geluidgevoelige gebouw/terrein en/of 48 dB 

geluidgevoelige gebouwen weg niet aanwezig op 1-1-2007 en 

en geluidgevoellge _geen hogere waarde vasjgesteld 

terreinen nlet 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 vastgestelde hogere waarde 

Tabel4: Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting bij recanstructie 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 bron (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 financiiHe aard, dan kan 

een hogere waarde worden vastgesteld. De maxirnaal vast te stellen hogere waarde is vermeld in Tabel 5. 

De toenarne van de geluidbelasting mag niet meer dan 5 dB bedragen, tenzij de geluidbelasting van een 

gelijk aantal woningen elders, met een tenrninste gelijke waarde verrnindert. 

Geluidgevoelige Situatie Maximale hog ere waarde 
bestemming 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

Woningen Niet eerder hogere waarde vastgesteld 63 58 
en heersende geluidbelasting <=53 dB 

Niet eerder hogere waarde vastgesteld 68 68 
en heersende geluidbelasting >53 dB 

Eerder hog ere waarde vastgesteld op 63 58 
grond van art. 83 en art. 84 lid 2 Wgh 
zoals luidde voor 1 sept. 1991 

Eerder hog ere waarde vastgesteld in het 68 68 
kader van sane ring (art. 90 Wgh) 

Andere Niet eerder hogere waarde vastgesteld 63 58 
geluidgevoelige en heersende geluidbelasting <=53 dB 
bestemmingen Niet eerder hogere waarde vastgesteld 68 68 

en heersende geluidbelasting >53 dB 

Eerder hogere waarde vastgesteld 63 58 

Geluidgevoellge 53 53 
terreinen 

Aile Indien eerder op grond van Eerder vastgestelde Eerder vastgestelde 
geluidgevoelige Experimentenwet Stad en Milieu of waarde waarde 
bestemmingen Interimwet stad- en milieubenadering 

een hogere waarde is vastgesteld die 
hoger is dan max. hogere waarde 

Tabel5: Maxirnale vast te stellen hogere waarde bij reconstructie 

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet worden aangetoond dat de norrnen voor het binnenniveau 

zoals weergegeven in Tabel 6 niet worden overschreden. De norrnen voor het binnenniveau zijn 

opgenomen in artikel111 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 artike1110g) te verrninderen met de karakteristieke gevelwering. 

Geluidgevoelige bestemmingen Binnenwaarde (dB) 

Woningen 33 

Leslokalen, onderzoeks- en behandelruimten etc. 28 

Theorievaklokalen, ruimten voor palientenhuisvesting etc. 33 

Tabel 6: Grenswaarden voor het binnenniveau bij reconstructie 

2.8 SANERING 

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

weg geluidgevoelige besternrningen 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 vaststelling van bestemmingsplannen 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 bestemmingen die zijn 

aangemeld onder de definitie sanering (artikel 89). De geluidsanering van de gemeentelijke en provinciale 

infrastructuur wordt namens het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu uitgevoerd door het Bureau 

Sanering Verkeerslawaai (BSV). 

lndien een geluidsgevoelige bestemming is aangemeld als een saneringssituatie, dan is artikel90 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 v·:ijziging va..~ de v:eg. 

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. lndien 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. lndien dit wei het geval is zullen aanvullende gevelmaatregelen getroffen moeten worden. 

2.9 OMREKENING EERDER VASTGESTELDE HOGERE WAARDEN 

Hogere waarden die zijn vastgesteld als een etrnaalwaarde in dB (A), moeten worden omgerekend naar 

een vergelijkbare waarde in de huidige dosismaat Lden (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 hagere 'tvaardc in dB( .. L\".) (gcheel gcto.l) met hct bij 1 gcvonden verser-ill (niet afgerond 

getal) naar een hogere waarde in dB (dit levert een niet afgerond getal op). 

3. lndien 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 geIuidbelasting eerst afgerond, waama de aftrek 

conform artikelllOg Wgh en eventueel de wegdekcorreetie wordt toegepast. 

Bij het bepalen van het verschil tussen twee waarden wordt uitgegaan van de niet-afgeronde waarden. 

Hierbij wordt de aftrek conform artikeI110g en de eventuele wegdekeorrectie toegepast op de 

onafgeronde waarden. 

2.11 DOVE GEVEL 

In afwijking van artikeli van de Wet geIuidhinder wordt onder een gevel in de zin van de wet niet 

verstaan: 

Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen zijn. 

Een bouwkundige construe tie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits deze 

niet 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 geIuidhinder geen gevel is, kan toetsing aan de wettelijke grenswaarden 

achterwege blijven. 

2.12 REGELING DOELMATIGHEID GELUIDMAATREGELEN WET GELUIDHINDER 

De Regeling doelmatigheid geIuidmaatregeIen 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 aanieg of aanpassing van een hoofdweg of hoofdspoorweg met een geluidplafond in de zin van de 

Wet milieubeheer hoofdstuk 11. 

Sanering op grond van afdeling 3 van hoofdstuk VI en VII van de Wet geluidhinder. 

De regeling mag ook vrijwillig worden toegepast voor het afwegen van geluidredueerende maatregelen in 

andere situaties. 

De basis van het financieel doeimatigheidscriterium conform de regeling is dat voor ieder geluidgevoelig 

object er een budget beschikbaar is om geluidbeperkende maatregelen te treffen. Dit budget wordt 

uitgedrukt in zogenoemde 'reduetiepunten'. Het aantal reduetiepunten wordt bepaaid aan de hand van de 

hoogte van de toekornstige geluidbelasting in de situatie zonder toepassing van bestaande en/of nieuwe 

maatregelen. 

Vervolgens worden mogelijke toe te passen geluidredueerende maatregeipakketten bepaaid. Hierbij wordt 

bij voorkeur eerst gekeken naar bronrnaatregelen eventueel opgevolgd door of aangevuld met 

overdrachtsmaatregelen. Deze maatregeipakketten worden vertaald in aantallen zogenoemde 

'maatregelpunten'. Zolang het aantal maatregelpunten onder het aantal reductiepunten blijft is een 

maatregel in beginsel financieel doeimatig. Het maatregelpakket waarmee de meeste overschrijdingen 

kunnen worden weggenomen is in principe het doeimatige maatregeipakket wat toegepast moet worden. 

Indien er behalve reconstruetie tevens sprake is van nog niet opgeloste saneringen (vermeld op 

Eindmeidingslijst) dient de afweging van maatregelen in twee stappen te worden uitgevoerd. In de eerste 

stap worden fietief doeimatige maatregelen afgewogen voor alleen de saneringswoningen. De 

geIuidbelasting behorende bij het me est doeimatige 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 graepen 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 nieuvve geluidreducerende maatregelen of geen andere 

geluidbeperkende maatregelen aanwezig zijn. 

Maatregelpunten 

Het aantal maatregelpunten van een geluidbeperkende maatregel of maatregelpakket wordt bepaald op 

grand van de in Tabell en Tabe12 van Bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet 

geluidhinder opgenomen maatregelpunten per eenheid. Het aantal maatregelpunten omvat het totaal van 

de maatregelpunten van besta~dc en van nieuw te treffen geluidbeperkende maatregelen ten opzichte 

van de situatie zonder maatregelen. 

Beperkingen 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 alternatieve maatregel die beduidend minder omvangrijk is (minder maatregelpunten) een 

geluidreductie behaald wordt van ten minste 95% van de geluidreductie van de maxim ale maatregel, mag 

deze alternatieve 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 overdrachtsmaatregelleidt tot het 

slopen 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 

lndien de maximale doelmatige geluidreducerende maatregelen niet tot een reductie leiden 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 

meet \\rcrdcn v~stgcstcld. L"'1dien de geluidbelasting ITl€t het dO€liYlatige ITlaatregelenpakkel nog hOgE:l 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 Nuia gebiedsgerichi 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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vcrbeteren. De nola bcschrijft de ambitics van de gemccntc op di t vlak. Het beleidsstuk rust grotcndccls 

op de zogcn<X!mdc MllO-syslemalick (MfLO · Milieu In de Leef Omgcving) waarbij de gcmcentc is 

ingedccld in gebiedstypen met bijbehorende ambitiewaardcn. Deze ambitiewaarden zijn vervolgens 

uilgcwerkl tot concrete bcleidsuilspraken. 

De Nota hogere grenswaarden bcschrijft hel hogen~ waarden beleid van de gemccnte en de 

ontheffingscriteria. De nota voor".o;iel erin dat slcchts wannccr voldocndc gemolivccrd is aangeloond dat 

maalrcgelcn niet docltrcffend zijn of ruet aan de hoofd- cn/of locatic spccifieke criteria kunnen votdocn, 

ecn hogere waarde kan worden tocgekend. 
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Uitgangspunten 

3.1 ONDERZOEKSGEBIED 

Het onderzoeksgebied wordt loodrecht op de weg begrensd door de wettelijke zonebreedte (artikel75 

Wgh). Afhankelijk van hoe de nieuwe weg aansluit op het bestaande wegennet loopt de geluidzone in de 

lengte richting van de weg door met respectievelijk 'h 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 1/3 van de breedte van de 

geluidzone te worden doorgetrokken. Indien de nieuwe weg bijvoorbeeld middels een T -kmising 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 

reconstmctieonderzoek verricht moet worden, wordt het onderzoeksgebied op soortgelijke wijze 

vastgesteld. 

De manieren waarop het onderzoeksgebied begrenst wordt zijn schematisch weergegeven op 

Afbeelding 1. 

onderzoeksgebied 

Id onderzoeksgebied ~ \ 
E:'j '" .I 

d/J d/1 

nieuwa wag 
bestaande weg 

Afbeelding 1: Onderzoeksgebied (d=zonebreedte) 

Dit onderzock hccft bctrckking op de nieuw aan te leggen Zuidelijke randweg en de bestaande weger. die 

fysiek gewijzigd worden ter hoogte van de aansluiting op de nieuwe Zuidelijke randweg. 

In de huidige situatie sluit De I<luft aan op de kmising Azelosestraat/Hosbekkeweg. In de toekomstige 

situatie wordt deze aansluiting op dit kruispunt overgenomen door de nieuwe Zuidelijke randweg en sluit 

De I<luft aan op de Zuidelijke randweg. De gehele Zuidelijke randweg wordt in dit onderzoek beschouwd 
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als 'nieuwe aanleg'. De verlegde weg De Kluit 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 
_Amerlkalaan-- --

-- Azeloses!raa! 

-- Hosbekkeweg 

-- Klufi 

Afbeelding 2: Overzicht van de te onderzoeken wegen/wegvakken in de huidige situatie 
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'legenda 
-- koilo8ealraat ~ ~1gI!I9) 

~morika'aan 
-- tloS.bekl<et<et,{~~} 

--1<Iu1f (1y~ 'I(~1\l9l 
-- ZUlcleIQke ranllwef'(l1Ieuwe wag). 

Afbeelding 3: ·0verzicht van de Ie onderzoeken wegen/wegvakken in de toekomsligesihlalie 

De onden eksgebieden van de te onderzoeken wegen zijn weergegeven op Afbeelding 4 tIm Afbeelding 

7. Behalve de begrenzing van het ondetzoeksgebied is op deze figuren ook de Ligging van de betreffende 

nieuwc weg of de te wijzigen bestaande wegen weergegeven. 

Legend. 

-~I~""'" 
D -z-.,..·"",· .. 

Afbeelding 4: nderoG ksgebied Zuidelijke randweg 
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L.~nd. 

--~ 0 - ..... -

A~lding 5: Ondcr/.()('ksgcbied A7.elose:straa t 

L.~nd. --0 ..... - ·-

Aflx.oclding 6: Onder.(oek$gcbied Hosbckkeweg 
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Legenda 

-K~' 
D-K ... 

Afbeelding 7: Onderzoeksgebied Kluft 

3.2 VERKEERSGEGEVENS 

Akoeslisch oodorzooi< ZuideliJ<e Randweg Bome I 

De verkeersgegevens (weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten, voertuigverdelingen, verdelingen over de 

dag-, avond- en nachtperiode) voar de huidige situatie 2012 en het toekornstige peiljaar 2025 van de te 

onderzoeken wegen zijn weergegeven in Tabel 7 en Tabel8. 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. 

Hosbekkeweg 

Kluft 

Tabel7: Verkeersgegevens 2012 
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Zuidelijke randweg 

(Kluft - Amerikalaan) 

Tabel 8: Verkeersgegevens 2025 

3.3 SANERINGSWONINGEN 

De saneringslijst van BSV bevat aIle nog te saneren woningen in Nederland. Vit deze lijst blijkt dat er ten 

gevolge van de te wijzigen wegen binnen het onderzoeksgebied geen sprake is van nog niet opgeloste 

saneringen. 

3.4 HOGERE WAARDEN 

Bij de gemeente Borne zijn de reeds verleende hogere waarden uitgevraagd. Hieruit blijkt dat binnen het 

onderzoeksgebied alleen een hogere waarde die verleend is voor een nieuw gebouwde woning aan de 

Azelosestraat l09A relevant is. Voor deze woning is vanwege de Azelosestraat een hogere waarde van 

52 dB(A) vastgesteld. Omdat deze hogere waarde nog is vastgesteld is de oude dosismaat Letrnaal 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 

Wegdekverhardingen en rijsnelheden 

In het onderzoek wordt voor de huidige situatie voor alle 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). 

Geluidschermenlwallen 

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 woning verwijderd in 

de toekornstige situatie. Dit onderzoek zal uitwijzen of het terug plaatsen van de wal noodzakelijk is. 
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Legenda 

geluldswal 

--1.5mhoog 

-- 2mhoog 

Azelos';.' .. ".120 
./ . 

Afbeelding 8: Ligging bestaande geluidwallen 

3.6 REKENMETHODE 

Akoeslisch onderzoek Zuidelijke Randweg Borne I 

De berekeningen zijn verricht met het computerprogramma Geomilieu (versie 2.02). De berekeningen met 

dit computerprogramma zijn in overeenstemming met standaarruekenmethode II van het Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012. Hierin is voorgeschreven dat met aIle factoren die van belang zijn rekening 

gehouden wordt, zoals de samenstelling van het verkeer, wegdektype, afstandsreducties, reflecties, 

afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispuntcorrecties, hoogteliggmg van de weg, 

enzovoorts. 
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Resultaten 

De rekenresultaten in dit hoofdstuk zijn weergegeven na de wettelijke toegestanc cocrectics conform 

arlikelllDg Wgh en artikel 3.4 en 3.5 van het Reken- en meelvoorschriIt geJuid 2012. 

4.1 NIEUWE AANLEG ZUIDELlJKE RANDWEG 

De geluidbelasnngen ten gevoJge van de Zuidelijke randweg zijn berekend ler plaatse van de gevels van 

de geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen het onderzoeksgebied. De Jigging van de onderzochte 

wegen, de geluidgevoelige besternrningen en de situering van de rekenpunlen j weergegeven op 

onderstaande afbeeldingen. De ge\uidbelastingen zijn berekend voor de toekorn tige situatie 10 jaar na 

realisatie/vaststelling bestemmingsplan, t welen het jaar 2025. 

Lagenda 

• III~,*, ~~~. fant7Ntg 

-ZlM;l.""f~ 

CJ ~l.ukJ"J' uln6JiClg 

Albeelding 9; Ligging rekenpunte.n (Zuidclijke randweg) 
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rekenpunten Zuidelijke randweg 

-- Zuidelijke randweg (nieuwe weg] 

Ozone Zuidelijke randweg 

AfbeeJding 10: Ligging rekenpunten (Zuidelijke randweg) 

rekenpunten Zuidelljke randweg 

-- Zuidelijke randweg (niBuwe weg) 

Ozone Zuidelijke randweg 

Afbeelding 11: Ligging rekenpunten (Zuidelijke randweg) 
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023 .-

Legenda 

rekenpunten Zuidelijke randweg 

-- Zuidelijke randweg (nieuwe weg) 

Ozone Zuidelijke randweg 

Afbeelding 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 maximaal60 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 Tabel9. In bijlage 1 is een volledig 

overzicht van de rekenresultaten ter plaatse van aile geluidgevoelige bestemmingen opgenomen. 

Rekenpunt Ad res Hoogte boven Geluidbelasting (dB) 
maaiveld 

(m) 

002a Azeloseweg 120 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 

Tabel 9: Geluidbelastingen vanwege de Zuidelijke randweg in 2025 op maatgevende punten 

Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moeten de effeden 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. 

Legenda 

rekenpunten Azelosestraat 

-- Azelosestraat (fysieke wljzlglng) 

D zoneAzelosestraat 

Afbeelding 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 maximaal3 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 Tabell0. In bijlage 1 

is een volledig overzicht van de rekenresultaten ter plaatse van aIle geluidgevoelige bestcmmingen 

opgenomen. 
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Tabell0: Geluidbelastingen vanwege de Azelosestraat in 2012 en 2025 op maatgevende punten 

Orodat er sprake is van reconstructie rooeten de effeden 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. 

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 

volledig overzicht van de rekenresultaten ter plaatse van aile geluidgevoelige bestemmingen opgenomen. 

Tabell1: Geluidbelastingen vanwege de Hosbekkeweg in 2012 en 2025 op rnaatgevende 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 rekenresuItaten ter plaatse van aIle geluidgevoelige bestemmingen 

opgenomen. 
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Legenda 

~kenpunMflIQ.l" 

--lOuftlfylilkfl~) 

zone I(lull 

Afbc!cllding 15: Ligging rekt"npunlen Klufl 

, . 

Uil de berckeningen voIgt datlcr plaatsc van gL'CIl cnkele gcluidgcvocligc bcslemming cr len g<!Volge van 

Dc KluH ren gcluidbclasling hogl!r dan 48 dB bcrekcnd word!. Er is daarom geen sprakc van reronslructie 

en onderzock naar maatrcgelen vanwege Dc Kluft is niet nodig. 
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Maatregelen 

Omdat er sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde die geldt voor 'nieuwe aanleg' en er 

sprake is van 'reconstructie' zijn de effecten van bron/overdrachtsmaatregelen onderzocht. Zoals 

beschreven staat in hoofdstuk 2 van dit rapport is er een wettelijke regeling voor de afweging van 

geluidmaatregelen, namelijk de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (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 geluidhinder 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 Geluidbeleid Borne beleidsuitspraken zijn geformuleerd 

waarin gesproken wordt over het kostenefficient en doelmatig zijn van een (bron)maatregel is het DMC in 

dit onderzoek toegepast. 

Conform de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (DMC) worden op basis van de 

geluidbelasting in de toekornstige situatie zonder maatregelen de reductiepunten bepaald. 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 minimaal5 dB behaald 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 Afbeelding 16. 
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Legenda 

* knelpunten Zuidelijke randweg 

-- Zuidelijke randweg (nieuwe weg) 

Afbeelding 16: Knelpunten Zuidelijke randweg 

~_~rQ/il'OYOnWIIQ 31 

Omdat het in dit geval de 'aanleg van een nieuwe weg betreft' zijn aile 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. 

Adres Geluidbelasting (dB) Reductiepunten 

Azelosestraat 111 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 

Tabel12: Reductiepunten 

Op basis van de beschikbare 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. Stiile wegdekken zijn 

doorgaans niet goed best and 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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= SO) bekostigd worden. Vit berekeningen met dit scherm blijkt dat er ruet voldaan wordt aan de eis van 

een minimale reductie van 5 dB. Het scherm wordt daarom als ruet doelmatig beschouwd. Het betreffende 

ruet doelmatige scherm is weergegeven op Afbeelding 17. 

Legenda 

-- scherm 2·S0mAzelosestr 111&120 

* knelpunten Zuidelijke randweg 

-- Zuidelijke randweg (nieuwe weg) 

Afbeelding 17: schenn 2m hoog en 50m lang 

Twickelerblockweg 20, Bospoort 5 en Leemweg 2 

De knelpuntwoningen Twickelerblockweg 20, Bospoort 5 en Leemweg 2 liggen verspreid ten noorden van 

de Zuidelijke randweg. Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is de doelmatigheid 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 

geluidhinder 13 maatregelpunten per 10 m2 gehanteerd. 

Op basis van de beschikbare reductiepunten kan voor de Twickelerblockweg 20 over een lengte 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 lengte van 745 m dunne deklagen worden bekostigd. Vit 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 Twickelerblokweg 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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/1 
) " r * ~ckelerblollWeg 20 

Legenda 

-- dunne deklagen B (Zuidelijke randweg) 

* knelpunten Zuidelijke randweg 

Afbeelding 18: Dunne deklagen type B (745 m) 

Veldovenweg 29 en 31 

1·~OSPOOIt 5 

*' 

o 

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 niet 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 (6800193 = 73) 

of een scherm van 3 m hoog (133 reductiepunten per strekkende meter scherm van 3 m) met een lengte 

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 minimaa15 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 Veld oven 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 

-- scherm 3·51m Vetdovenweg 29 en 30 

* knetpunlen Zuodetljke randweg 

-- ZuidellJke randweg (nleuwe weg) 

Albeelding 19: schenn 3m hoog en 51 m lang 

5.2 AZELOSESTRAAT 

veldo~enw.g 29 

* 

Er js ter pJaatse van 2 woningen prake van een reconstructie vanwege de Azelosestraat. De betreffende 

woningen ziin weergegeven op onderstaande afbeelding. 

~l 

Legenda 

* lInelpunten Az:e\osestraat 

-- AzefoaestraaHfYsleke Wijziging) 

AfbeeJdlng 20: Knelpunten Azelose traat 
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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. 

Adres Geluidbelasting (dB) Reducliepunten 

Azelosestraat 109A 53 2100 

Azelosestraat 120 53 2100 

Azelosestraat 111 (geen knelpunt) 54 2400 

Azelosestraat 109 (geen knelpunt) 58 3600 

Azelosestraat 107 (geen knelpunt) 58 3600 

Azelosestraat 107 A (geen knelpunt) 58 3600 

Tabel13: Reductiepunten 

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

worden. 

De knelpuntwoningen Azelosestraat 109A en 120 liggen ter hoogte van de kruising 

Azelosestraat/Hosbekkeweg/Zuidelijke randweg. Het toepassen van een stH 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 aile 

verwachting niet wenselijk zijn. Geconcludeerd 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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Legenda 
-- scherm l'40mAzeiozestraat 120 

* knelpunten Zuidelijke randweg 

-- Azeloseslraat (lysieke Wi)ziging) 

Afbeelding 21: schenn 1m hoog en 40m lang 

Legenda 
-- scherm 2'23mAzeiozestraat 120 

* knelpunten Zuidell)ke randweg 

-- Azelosestraat (lysieke wijziging) 

Afbeelding 22: schenn 2m hoog en 23m lang 

Azeloaealraal120 

* 

AzolosOSlraal 120 

* 

Akoeslisch onderzoek ZUid"ijl<e Randweg Borne I 

Azelcisostra" 111 

* ' 

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 (fysieke 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 moe ten 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 
-- doetmatig dufll\e deklagen B lZuk:lelijka rantlweg) 

-- doeImBlig schefmVekloYenweg 291m lO(l"Slml 

Afix,'clding 24: GeadviSC!!roc maatregelel\ 
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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. Zoals 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 volle dig overzicht van de aan te vragen hogere waarden op 

alle 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 Orngeving) waarbij de 

getneente 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 milieukwaliteitswaarde van dit 

gebied onder meer afhankelijk van de aanwezige infrastructuur Al en A35. 

De ambitiewaarde (geluidklasse) voor dit gebied is 'redelijk rustig' met een bovengrens (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. 

geluidsklasse VL RL IL 

2 zeI!I' rustIg 

1 rustig 

0 red.lijk nastig 

-1 onrustig 

Afbeelding 25: Geluidklassen 

Uit de gecumuleerde geluidbelastingen uit Tabel15 voIgt dat er ter plaatse van de knelpuntwoningen 

nergens de bovengrenswaarde van 63 dB behorende bij de geluidklasse 'lawaaiig' 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 prominente invloed 

op het gebied hebben waardoor in grote delen per definitie niet aan de ambitiewaarde voldaan wordt. 

Omdat enerzijds er sprake is van overschrijding van wettelijke grenswaarden (overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde 'nieuwe aanleg' 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 

bronmaatregelen en vervolgens overdrachtsmaatregelen. Het onderzoek naar maatregelen aan de gevel 

(maatregelen bij de ontvanger) vaH buiten de scope van dit onderzoek. Zoals ook aangegeven in de nota 

zijn de maatregelen getoetst op kostenefficientie en doelrnatigheid. 

6.2 NOTA HOGERE GRENSWAARDEN 

Omdat er na het treffen V~'1 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 doeltreffend zijn of niet aan de hoofd- en/of locatie specifieke criteria kunnen voldoen, 

een hogere waarde kan worden toegekend. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de 

betreffende van toepassing zijnde criteria en voorwaarden. 
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6.2.1 HOOFDCRITERIA, AANVULLENDE CRITERIA EN VOORWAARDEN 

In artikel110a 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 het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege de weg van de betrokken 

woningen of andere geluidgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan 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, landschappelijke of jinanciele aard. 

Ieder verzoek om hogere waarden wordt door de gemeente getoetst aan het hierboven weergegeven 

criterium. Daarnaast hanteert de gemeente de subcriteria zoals deze op 31 december 2006 (oude 

wetgeving) van toepassing waren. Voor de aanleg van een nieuwe weg zijn de volgende subcriteria 

geformuleerd: 

- Weg vervult een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie; 

- Weg vervult een verzamelfunctie 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 

In dit onderzoek is een financiele 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 financiiHe aard zijn. 

Toetsing aan subcriteria 

Ten behoeve van de subcriteria is van toepassing dat: 

- Weg vervult een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie; 

- Weg vervult een verzamelJunctie 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. In dit onderzoek is hierin voorzien door indien financieel doelmatig en technisch 

toepasbaar bronmaatregelen te adviseren. 
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6.3 GRENSWAAROEN BINNENNIVEAU 

Bij he! vaslstellc!n van !.!cn hogere waardc moe! worden ondcrzochl of de normcn voor he! binncnnivcau 

worden gehaald. De normco voor hel binncnnivcau zijn opgcnomcn in 3rtikcll11 van de Wet 

gcluidhindcr en artikcl 3.10 van hel Bcslui! gc]uidhinder en bOOraagt in dit gcval33 dB. De optr(.'ticnde 

binn(>nwaardc wordt bcpaald door de berckcndc geluidbclasting op de gevel (:r.ondcr aftrek oon(onn 

artikcll10g) Ie vcrmindcren mel de karaktcristickc gcvclwcring. Volgens he! gcluidbclcid van de 

gcmeenlc dient bij de toetsing aan he! binnennivcllu cr uitgcgaan Ie worden van de gccumulccrdc 

gcluidbclaslingcn. 

Nader onder .. ..oek zal moclen aanlonen of cr binncn de woningcl1 waarvoor cen hogerc wmudcn wordt 

aangcvraagd valdaan word! ;lan de grcnswaardc voor het binncnnivcau. 

, 

.. ' 



[ AkoesUsch ooderzoei< Zuidelijke Randwag Borne 

Conclusies 

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 

bestemmingen. 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 doelmatigheid 

geluidmaatregelen Wet geluidhinder een maatregelvoorstel afgewogen. Op basis van dit doelmatige 

voorstel moet voor een aantal woningen nog een hogere waarde worden aangevraagd. 

Omdat er na toepassing van het geadviseerde maatregelvoorstel nog voor een aantal bestemmingen 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. 

42 1 ARCADIS 077077030:8 - DeiniUef 1 



Akoeslisch onderzoek Zuidelijke Randweg Borne I 

Bijlage 1 Rekenresultaten 

I D77D77D3D:B - Deftnilie! ARCADIS 143 



Resultaten Zuidelijke randweg I 
Gecumuleerde Gecumuleerde 
geluidbelasting geluidbelasting 

(incl. correctie art (excl. correctie art 

geluidbelasting 2025 aan te 110g Wgh en art 3.5 110g Wgh en art 3.5 

rekenpunt adres hoogte (m) geluidsbelasting 2025 (maatregelvoorstel) vragen HW Rmg 2012) Rmg 2012) 

002 A Azelosestraat 120 1,5 I 52,45 52,43 52 57 61 

002 B Azelosestraat 120 4,5 53,75 I 53,74 54 59 63 

002 C Azelosestraat 120 7,5 54,59 54,59 55 59 63 

002a A Azelosestraat 120 1,5 I 52,64 52,63 53 58 62 

002a B Azelosestraat 120 4,5 53,82 53,82 54 60 64 

002a C Azelosestraat 120 7,5 54,57 54,58 55 60 64 

003_A Azelosestraat 111 1,5 50,27 50,27 50 55 59 

003 B Azelosestraat 111 4,5 51,42 51,43 51 57 60 

003 C Azelosestraat 111 7,5 : 52,20 52,20 52 57 61 

003a_A Azelosestraat 111 1,5 I 44,88 44,86 55 59 

003a B Azelosestraat 111 4,5 1 46,03 46,04 56 61 

003a C Azelosestraat 111 7,5 46,19 46,19 57 61 

004_A Azelosestraat 190a 1,5 42,16 42,15 51 55 

004_B Azelosestraat 190a 4,5 43,78 43,75 53 57 

004_C Azelosestraat 190a 7,5 I 46,61 46,56 55 58 

004a_A Azelosestraat 190a 1,5 I 42,98 42,97 54 58 

004a_B Azelosestraat 190a 4,5 I 42,29 42, 29 55 60 

004a_C Azelosestraat 190a 7,5 42,93 I 42,94 56 60 

005_A Azelosestraat 109 1,5 43,73 43,70 55 60 

005 B Azelosestraat 109 4,5 44,86 44,81 57 61 

005a A Azelosestraat 109 1,5 36,71 36,68 59 63 

005a_B Azelosestraat 109 4,5 37,58 37,56 59 64 

006_A Azelosestraat 107 en 107a 1,5 30,18 29,70 53 58 

006 B Azelosestraat 107 en 107a 4,5 38,91 38,69 55 59 

006a A Azelosestraat 107 en 107a 1,5 30,40 30,09 58 63 

006a B Azelosestraat 107 en 107a 4,5 31,29 30,98 59 63 

007_A Azelosestraat 105 1,5 I 41,82 I 41,69 50 53 

007 B Azelosestraat 105 4,5 44,14 44,04 53 56 

007a_A Azelosestraat 105 1,5 I 35,68 I 35,68 45 49 

007a_ B Azelosestraat 105 4,5 I 37,63 37,59 51 55 

008_A Azelosestraat 103 1.5 I 39,72 39,72 44 48 

008_B Azelosestraat 103 4,5 43,69 43,58 51 55 

008a_A Azelosestraat 103 1,5 25,44 24,88 42 46 

008a_ B Azelosestraat 103 4,5 33,47 33,32 48 52 

009 A Twickelerblokweg 10 1,5 44,73 44,68 51 55 

009 B Twickelerblokweg 10 4,5 45,70 45,65 53 56 
010 A Twickelerblokweg lOa 1,5 44,13 I 44,06 51 55 

010 B Twickelerblokweg lOa 4,5 45,96 45,81 54 57 

011 A Twickelerblokweg 12 1,5 I 45,73 45,60 53 56 
011 B Twickelerblokweg 12 4,5 I 46,38 46,27 54 58 

011 C Twickelerblokweg 12 7,5 46,82 46,68 55 58 

FILENET ID 



Resultaten Zuidelijke randweg I 
Gecumuleerde Gecumuleerde 
geluidbelasting geluidbelasting 

(incl. correctie art (excl. correctie art 

geluidbelasting 2025 aan te 110g Wgh en art 3.5 1l0g Wgh en art 3.5 

rekenpunt adres hoogte (m) geluidsbelasting 2025 (maatregelvoorstel) vragen HW Rmg 2012) Rmg2012) 

012_A Twickelerblokweg 12a 1,5 I 45,91 45,76 53 57 

012 8 Twickelerblokweg 12a 4,5 46,49 46,33 55 58 

013_A Twickelerblokweg 14 1,5 44,93 44.57 53 57 

013_8 Twickelerblokweg 14 4,5 46,18 45.85 55 59 

014_A Twickelerblokweg 125 en 127 1,5 42,62 42.36 52 56 

014 8 Twickelerblokweg 125 en 127 4,5 43,33 43,11 53 57 

014 C Twickelerblokweg 125 en 127 7,5 44,61 44.31 55 58 

015 A Twickelerblokweg 129 en 131 1,5 42,98 42,73 53 56 

015_8 ITwickelerblokweg 129 en 131 4,5 43,73 43,49 54 57 

015J TWickelerblokweg 129 en 131 7,5 44,85 44,55 55 59 

016_A Twickelerblokweg 133 tIm 139 (on even) 1,5 43,58 43,13 54 57 

016_8 Twlckelerblokweg 133 tim 139 (onevenl 4,5 44,34 43,89 55 58 

016_C Twickele rblokYieg 133 tIm 139 (on even) 7,5 44,85 , 44,40 56 59 

017 A 5eringenstraat 32 en 34 1,5 41,84 40,51 54 57 

017 8 5eringenstraat 32 en 34 4,5 42,57 41.29 55 58 
017_( Seringenstraat 32 en 34 7.5 43,53 42.35 56 59 
018 A 5eringenstraat 28 en 30 I 1.5 41,14 39,77 53 57 
018 8 ,5eringenstraat 28 en 30 I 4,5 41,85 40,52 55 58 

018 C Serlngenstraat 28 en 30 r 7,5 43,02 41,74 56 59 
019_A Kerkedennen 51 1,5 42,67 39,92 54 57 
019_ 8 I Kerkedennen 51 4,5 43,62 I 40.94 56 59 
020 A Kerkedennen 49 1,5 43,21 40.21 54 58 
020_ B Kerkedennen 49 4,5 44,15 41,22 56 59 
021 A Kerkedennen 47 1,5 43,25 40,04 55 58 
021_ 8 Kerkedennen 47 I 4,5 r 44,17 41,05 56 59 
022_A Kerkedennen 45 1,5 ! 43,19 40,07 55 58 
022 B Kerkedennen 45 4,5 44,25 41,19 56 59 
023_A Twickelerblokweg 20 1,5 49,18 45.62 59 62 
023 B Twickelerblokweg 20 4,5 51,80 48,18 61 64 
024 A Twickelerblokweg 145 1,5 45,68 42,14 56 59 
024_B Twickelerblokweg 145 4,5 46,80 I 43,43 58 61 
025_A Bospoort 5 1,5 53,15 49,50 50 60 63 
025_ B 8ospoort 5 4,5 I 55,14 51.68 52 62 65 
026 A Kerkedennen 24 1,5 I 36,59 34,40 49 52 
026_8 Kerkedennen 24 4,5 I 37,92 I 35.81 51 54 
027 A Kerkedennen 22 1,5 38,18 34.97 50 53 
027 8 Kerkedennen 22 4,5 39,37 36.43 52 55 
028 A Kerkedennen 43 1,5 38,64 36.32 51 55 1--

Kerkedennen 43 028_B 4,5 40,07 37,97 54 57 
029_A Leemweg 2. 1.5 r 52,94 49.71 50 58 61 
029 B Leemweg 2. 4,5 I . __ . 55,00 51.82 

.-
52 

-
60 63 

FILENET ID 



Resultaten Zuidelijke randweg 
Gecumuleerde Gecumuleerde 
geluidbelasting geluidbelasting 

(incl. correctie art (excl . correctie art 
geluidbelasting 2025 aan te 110g Wgh en art 3.5 110g Wgh en art 3.5 

rekenpunt adres hoogte (m) geluidsbelasting 2.02.5 (maatregelvoorstel) vragen HW Rmg2.012.) Rmg2.012) 

031 A Veldovenweg 28 1,5 45,76 43,70 55 58 
031 B Veldovenweg 2.8 4,5 46,45 44,75 I 57 60 
032. A Veldovenweg 2.1 en 2.3 1,5 41,84 I 39,12 52. 56 
032_B Veldovenweg 2.1 en 23 4,5 I 43,87 41,06 55 58 
033_A Veldovenweg 19 1,5 I 38,70 35,65 49 52. 
033_B Veldovenweg 19 4,5 I 40,90 38,07 52 55 
034_A Veldovenweg 13 en 15 1,5 I 37,56 34,34 49 52 
034_B Veldovenweg 13 en 15 4,5 I 38,86 I 36,13 51 54 
035 A Veldovenweg 11 1,5 I 32,56 I 30,33 47 50 
035 B Veldovenweg 11 4,5 I 34,75 32,71 49 52 
036 A Veldovenweg 7 1,5 33,2.7 30,30 47 50 
036 B Veldovenweg 7 4,5 37,01 34,32. 51 54 
037_A Veldovenweg 2.6 1,5 43,90 41,88 54 57 
037_B Veldovenweg 26 4,5 45,63 44,09 57 60 
038_A Veldovenweg 24 1.5 41,85 39,48 54 57 
038_B Veldovenweg 24 4.5 43,63 41,76 56 59 
039_A Veldovenweg 20a 1.5 40,50 37,90 53 56 
039_ B Veldovenweg 2.0a 4.5 I 41.80 39.50 54 57 
040 A Veldovenweg 2.0 1,5 39,75 37.69 52. 55 
040 B Veldovenweg 2.0 4,5 I 41,85 39,82 55 58 
041 A Veldovenweg 18 1,5 35,56 33,53 48 52 
041 B Veldovenweg 18 4,5 I 40,56 38,22 53 56 
042. A Veldovenweg 16 1,5 I 36,34 34.04 48 51 
042 B Veldovenweg 16 4,5 40,33 38,00 53 56 
043 A Veldovenweg 22 1,5 I 41.00 38,43 53 56 
043 B Veldovenweg 22 4,5 I 41,63 38,82. 54 57 
044 A Leemweg5 1,5 41,12 39,65 50 54 
044 B Leemweg5 7,5 44,06 42,65 56 59 
045 A Leemweg3 1,5 41,32 I 38,53 51 54 
045 B Leemweg3 4,5 42,36 39,71 I 53 57 
046 A Leemweg7 1,5 45.63 43,90 55 58 
046 B Leemweg7 4,5 I 46,66 45,07 57 60 
047 A Leemweg 1 1.5 I 36,48 35,99 47 50 
047_B Leemweg 1 4.5 I 37.56 36,95 49 52 
048 A 5teenbakkersweg 26 1,5 2.9,47 27,51 51 55 
048_B 5teenbakkersweg 26 4,5 I 29,78 28,80 52 56 
049_A Veldovenweg 27 1,5 45,77 43,88 55 58 
049 B Veldovenweg 27 4,5 46,99 45,14 57 60 
049_C Veldovenweg 2.7 7,5 47,90 46,06 58 61 
050_A 5teenbakkersweg 26a 1,5 I 38,03 37,79 53 57 
050 B 5teenbakkersweg 26a 4,5 I 39,57 ! 39,34 54 58 

FILENET ID 



Resultaten Zuidelijke randweg 
Gecumuleerde Gecumuleerde 

geluidbelasting geluidbela5tlng 

(ind. correctie art (exd . correctie art 

Geluidbel~sting 2.025 aan te nOg Wgh en art3.S 110g Wgh en art3.5 

rekenpunt adres hoogte (m) geluidsbelastlng 2025 (maatregelvoor5telj vragen HW Rmg2012) Rmg 2012) 

051_A Steenbakkersweg 28 1,5 41,28 40,01 52 56 

051_B Steenbakkersweg 28 4,5 42,60 ~ 41,42 55 58 

052 A Steenbakkersweg 30 1,5 I 44,06 I 43,46 53 57 

052 B Steenbakkersweg 30 4,5 45,77 45,01 56 59 

053_A Veldovenweg 29 1,5 53,29 47,76 56 59 

053 B Veldovenweg 29 4,5 55,40 50,;t2. 50 S9 62 

054_A Veldovenweg 31 1.5 I 58,78 51,78 52 56 60 

054_B Veldovenweg 31 4,5 59,74 54,36 54 61 64 
055_A Steenbakkersweg 22, 24 en 24a 1,5 I 34,52 33,52 56 60 

055_B Steenbakkersweg 22,24 en 24a 4,5 35,71 34,78 56 60 
057_A Twickelerblokweg 8a 1,5 43,74 I 43,70 51 54 

057 B TWickelerblokweg 8a 4,5 45,04 44,99 53 56 

-

FIl£NET ID 



Resultaten Azelosestraat 
Gecumuleerde Gecumuleerde 
geluidbelasting geluidbelasting 

(ind , correctie art (exd. correctie art 
hoogte reeds verleende geluidsbelasting geluidsbelasting geluidbelasting 2025 aan te vragen 110g Wgh en art 110g Wgh en art 

rekenpunt adres (m) hogere waarde 2012 2025 grenswaarde toename reconstructie (maatregelvoorstel) HW 3.5 Rmg 2012) 3.5 Rmg 2012) 

002_A Azelosestraat 120 HT-I 47~ 50,68 48,00 2,68 Ja 50,68 51 57 61 
002 B Azelosestraat 120 4,5 50,57 52,56 50,57 1,99 Ja 52,56 53 59 63 

~( Azelosestraat 120 7,5 50,84 52,75 50,84 1,91 ja 52,75 53 59 63 
002a A Azelosestraat 120 1,5 44,40 47.12 48,00 n.v.t. nee 47,12 58 62 
002a B Azelosestraat 120 4,5 47,26 49,11 48,00 1,11 nee 49,11 60 64 
002a ( Azelosestraat 120 7,5 47,47 49,22 48,00 1,22 nee 49,22 60 64 
003 A Azelosestraat 111 1,5 47,12 47,53 48,00 n.v.t. nee 47,53 55 59 
003 B Azelosestraat 111 4,5 49,08 49,48 49,08 0,40 nee 49,48 57 60 
003 ( Azelosestraat 111 7,5 49,34 49,81 49,34 0,47 nee 49,81 57 61 
003a A Azelosestraat 111 1,5 51,22 51,55 51,22 0,33 nee 51,55 55 59 
003a B Azelosestraat 111 4,5 52,95 53,31 52,95 0,36 nee 53,31 56 61 
003a ( Azelosestraat 111 7,5 53.13 53.52 53,13 0,39 nee 53,52 57 61 
~~A __ ~straat 109a 1,5 50,68 46,06 46,41 48,00 n.v.t. nee 46,41 51 55 
004 B Azelosestraat 109a 4,5 50,68 48,08 48,36 48,08 0,28 nee 48,36 53 57 
004_( Azelosestraat 109a 7,5 50,68 48,09 48,46 48,09 0,37 nee 48,46 55 58 
004a A Azelosestraat 109a 1,5 50,68 50,55 50,88 50,55 0,33 nee 50,88 54 58 
004a_B Azelosestraat 109a 4,5 50,68 52,32 52,68 50,68 2,00 )a 52,68 53 55 60 
004a ( Azelosestraat 109a 7,5 50,68 52,43 52.81 50,68 2,13 Ja 52,81 53 56 60 
005 A Azelosestraat 109 1,5 52,84 53,13 52,84 0,29 nee 53,13 55 60 
005 B Azelosestraat 109 4,5 53,58 53,92 53,58 0,34 nee 53,92 57 61 
005a A Azelosestraat 109 1,5 57,55 57.97 57.55 0,42 nee 57.97 59 63 
005a B Azelosestraat 109 4,5 57,97 58,38 57,97 0,41 nee 58,38 59 64 
006_A Azelosestraat 107 en 107a 1,5 51,59 52,08 51,59 0,49 nee 52,08 53 58 
006 B Azelosestraat 107 en 107a 4,5 52,49 53.00 52,49 0,51 nee 53,00 55 59 
006a A Azelosestraat 107 en 107a 1,5 56,88 57,36 56,88 0,48 nee 57,36 58 63 
006a B Azelosestraat 107 en 107a 4,5 57,46 57,92 57,46 0,46 nee 57,92 59 63 
007 A Azelosestraat 105 1,5 40,34 40,80 48,00 n.v.!. nee 40,80 50 53 
007 B Azelosestraat 105 4,5 42,35 42,82 48,00 n.v.t. nee 42,82 53 56 
007a_A Azelosestraat 105 1,5 39,72 40,18 48,00 n.v.!. nee 40,18 45 49 
007a B Azelosestraat 105 4,5 47.15 47.30 48,00 n.v.t. nee 47,30 51 55 
008 A Azelosestraat 103 1,5 31,38 31,60 48,00 n.v.!. nee 31,60 44 48 
008 B Azelosestraat 103 4,5 38,35 38.47 48,00 n.V.!. nee 38,47 51 55 
008a_A Azelosestraat 103 1,5 37,35 37,87 48,00 n.v.!. nee 37,87 42 46 
008a B Azelosestraat 103 4,5 44,13 44,33 48,00 n.v.t. nee 44,33 48 52 
009 A Twickelerblokweg 10 1.5 29.80 30,17 48,00 n.v.!. nee 30,17 51 55 
009 B TWickelerblokweg 10 4,5 31,42 32,00 48,00 n.v.!. nee 32,00 53 56 
010 A Twickelerblokweg lOa 1.5 21,02 21,38 48,00 I n.v.t . nee I 21,38 51 55 
010 B Twickelerblokweg lOa 4,5 24,38 24,85 48,00 I n.v.t. nee 24,85 54 57 
057 A Twickelerblokweg 8a 1,5 31,91 32,35 48,00 n.v.!. nee 32,35 51 54 
057_B TwickeJerbiokweg8a 4,5 34,10 34,48 

-
48.00 I n.v.t. nee I 34,48 53 56 

FILENET ID 



Resultaten Hosbekkeweg I 
Gecumuleerde Gecumuleerde 
geluidbelasting geluidbelasting 

(incl. correctie art (excl. correctie art 
hoogte reeds verleende geluidsbelasting geluidsbelasting geluidbelasting 2025 aan te vragen 110g Wgh en art 110g Wgh en art 

rekenpunt 'Cldres (m) hogere waarde 2012 2025 grenswaarde toename reconstructie (maatregelvoorstel) HW 3.5 Rmg 2012) 3.S Rmg 2012) 

QQ1.~ Azelosestraat 130 1,5 37,92 39,40 48,00 n.v.t. nee 39,40 53 56 
001 B !\Zelosestraat 130 4,5 38,30 39,81 48,00 n.v.t. nee 39,81 57 60 
002 A Azelosestraat 120 15 42,60 44,22 48,00 n ~v.t nee 44,22 57 61 

002 B Azelosestraat 120 4,5 47,90 49,45 48,00 1,45 nee 49,45 59 63 
002 C l\Zelosestraat 120 7,5 48,60 50,30 48,60 1,70 Ja 50,30 50 59 63 
002a A !Izelosestraat 120 1,5 47,40 48,99 48,00 0,99 nee 48,99 58 62 
002a 6 !Izelosestraat 120 4,5 52,73 54,25 52,73 1,52 ja 54,25 54 60 64 
002a C Azelosestraat 120 7,5 53,46 55,15 53,46 1,69 )a 55,15 55 60 64 
003 A Azelosestraat 111 1,5 40,39 42,52. 48,00 n.v.l. nee 42,52 55 59 

0038 !Izelosestraat 111 4,5 42,34 44,08 48,00 n,v.t. nee 44,08 57 60 
003 C Azelosestraat 111 7,5 43,18 44,95 48,00 n.v.l. nee 44,95 57 61 
003a A !Izelosestraat 111 1,5 40,39 42,74 48,00 n.v.t. nee 42,74 55 59 
003a_6 l\Zelosestraat 111 4,5 42,17 44,17 48.00 n.v.t. nee 44,17 56 61 

003a C Azelosestraat 111 7,5 43,20 45,11 48,00 n.v.t. nee 45,11 57 61 
004 A Melosestraat 190a 1,5 36,10 38,37 48,00 n.v.t. nee 38,37 51 55 
004 B l\Zelosestraat 190a 4,5 38,46 40,29 48,00 n.v.t. nee 40,29 53 57 
004 C Azelosestraat 190a 7,5 39,03 40,71 48,00 n.v.t. nee 40.71 55 58 
004a A l\Zelosestraat 190a 1,5 39,53 41,72 48,00 n.v.t. nee 41,72 54 58 
004a 6 Azelosestraat 190a 4,5 40,27 42,41 48,00 n.v.t . nee 42,41 55 60 
004a C Azelosestraat 190a 7,5 41,47 43,32 48,00 n.v.t . nee 43,32 56 60 
005 A Azelosestraat 109 1,5 39,07 41,03 48,00 n.v.t. nee 41,03 55 60 
005 6 Azelosestraat 109 4,5 40,30 42,25 48,00 n.v.t. nee 42,25 57 61 
005a A Azelosestraat 109 1,5 38,36 40,42 48,00 n.v.t~ nee 40,42 59 63 
005a B I,zelosestraat 109 4,5 39,34 41,31 48,00 n.v.t. nee 41,31 59 64 
006 A Azelosestraat 107 en 107a 1,5 36,40 37,74 48,00 n. v. t~ nee 37,74 53 58 
006 6 Azelosestraat 107 en 107a 4,5 37,57 38,87 48,00 n.v.t. nee 38,87 55 59 
006a A Azelosestraat 107 en 107a 1,5 36,94 38,78 48,00 n.v~t _ nee 38, 78 58 63 
006a B Azelosestraat 107 en 107a 4,5 37,89 39,80 48,00 n.v.t. nee 39,80 59 63 
007 A Azelosestraat 105 1,5 27,04 28,49 48,00 n.v.t. nee 28,49 50 53 
007 B I,zelosestraat 105 4,5 29,81 32,57 48,00 n.v.t. nee 32,57 53 56 
007a A Azelosestraat 105 1,5 24.21 26,04 48,00 n.v.t. nee 26,04 45 49 
007a 6 Azelosestraat 105 4,5 33,52 35,62 48,00 n.v.t . nee 35,62 51 55 
008 A I,zelosestraat 103 1,5 22,04 23,17 48,00 n.v.t. nee 23,17 44 48 
008 B I,zelosestraat 103 4,5 28,22 29,36 48,00 n.v.t. nee 29,36 51 55 
008a A Azelosestraat 103 1,5 24,04 25,19 48,00 n.v.t. nee 25,19 42 46 
008a B I,zelosestraat 103 4,5 32,15 33,21 48,00 I n.v.t. nee 33,21 48 52 
056_A Hosbekkeweg 4 1,5 51,31 52,55 51.31 I 1, 24 nee 52.55 54 58 
056 B Hosbekkeweg 4 4.5 53, 23 54,46 53.23 1.23 nee 54,46 56 60 

FILENET ID 

'. 



Resultaten Kluft 
Gecumuleerde Gecumuleerde 
geluidbelasting geluidbelasting 

aan te (incl . correctie art (exd. correctie art 

hoogte reeds verleende geluidsbelasting geluidsbelasling geluidbelasting 2025 vragen 110g Wgh en art 3.5 110g Wgh en art 3.5 
rekenpunt ad res (m) hogere waarde 2012 2025 grenswaarde toename reconstructie tmaatregelvQorstel) HW Rmg2012) Rmg 2012) 

008 A Azelosestraat 103 15 38,09 39,31 48,00 n,v.t. nee 39,31 I 50 53 
008 B Azelosestraat 103 4,5 42.22 40,68 48,00 n,v.t. nee 40,68 53 56 
007 A Azelosestraat 105 1, 5 39,87 28,15 48,00 n.v.t. I nee 28,15 44 48 I 

007 B Azelosestraat 105 4,5 42,16 40,25 48,00 n.v.t. nee 40,25 51 55 
018 A Seringenstraat 28 en 30 1.5 33,26 41,29 48,00 n.v.t. nee 41,29 5l 55 
018 B Seringenstraat 28 en 30 4,5 34,16 42,59 48,00 n.v.t. nee 42,59 53 56 
018 C Seringenstraat 28 en 30 7,5 34.98 44,11 48,00 n.v.t. nee 44,11 51 55 
017 A Seringenstraat 32 en 34 1,5 33,63 42,74 48,00 n.v.t . nee 42,74 54 57 
017 B Seringenstraat 32 en 34 4,5 34,69 43,83 48,00 n.v~t. nee 43,83 53 56 
017_C 5eringenstraat 32 en 34 7,5 -- 35,72 44,54 48,00 n.v.t. nee 44,54 54 58 
009 A Twickelerblokweg 10 1,5 42,58 44,78 48,00 n.v.t. nee 44,78 55 58 
009 8 Twickelerblokweg 10 4,5 43,61 43,52 48,00 n.v.t. nee 43,52 53 57 
010 A TWickelerblokweg lOa 1,5 41,38 44,57 48,00 n.v.t. nee 44,57 55 58 
010 8 TWickelerblokweg lOa 4,5 43,64 37,46 48,00 n.v.t. nee 37.46 53 57 
011 A Twickelerblokweg 12 1,5 42,81 43,96 48,00 n.v.t. nee 43,96 55 59 
011 8 TWickelerblokweg 12 4,5 43,80 41,91 48,00 n.v.t. nee 41,91 52 56 
011 C TwickeJerblokwe~ 12 7,5 44, 16 42,80 48,00 n.v.t. nee 42,80 53 57 
014 A Twickelerblokweg 125 en 127 1,5 39,71 43,10 48,00 n.v.t. nee 43,10 55 58 
014 B TwLckeJerblokweg125 en 127 4,5 40,78 42,93 48, 00 n.v.t. nee 42,93 53 56 
014 C TWickelerblokweg 125 en 127 7,5 41,87 43,80 48,00 n.v.t. nee 43,80 54 57 
015 A Twickelerblokweg 129 en 131 1,5 40,20 44,10 48,00 n.v.t. nee 44, 10 55 59 
015 8 TWickelerblokweg 129 en 131 4,5 41,28 41,92 48,00 n.v.t. nee 41,92 54 57 
015 C TWickelerblokweg 129 en 131 7,5 42,08 42,87 48,00 n.v.t. nee I 42.87 55 58 
012 A TWickelerblokweg 12a 1,5 42.50 43,18 48,00 n.v.l nee 43,18 56 59 
012_8 Twlc/Celerblokwee 12a 4,5 43,58 35,18 48,00 n.v. t. nee 35,18 54 57 

016 A TWickelerblokweg 133 tim 139 (onevenJ 1,5 40,61 36,32 48,00 n.v.t. nee 36,32 55 58 

016 8 Twickelerblokweg 133 tim 139 (oneven) 4,5 41,64 36,57 48,00 n.v.t. nee 36,57 56 59 

016 C Twickelerblokweg 133 tIm 139 (onevenJ 7,5 41,93 35,02 48,00 n.v.t. nee 35,02 53 57 
013_A Twickelerblokweg 14 ~ 39,76 35,93 48,00 n.v.t. nee 35,93 55 I- 58 
013 8 Twickelerblokweg 14 4,5 42,45 36,24 48,00 n.v.t. nee 36,24 56 59 
057 A TWickelerblokweg 8a 1,5 42,01 40,72 48,00 n.v.t. nee 40,72 51 54 
057 B Twld<elerbjo\cwcg Sa 4,5 43,52 42,01 48,00 n.v.t. nee 4201 53 56 
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Legenda 

• rekenpunten Zuidetljke randweg 

-- Zulde~jke J"aindweg 

[::J zone ZlIideliJke tandW9g 

Ligging rekenpunten (Zuidelijke randweg) 

rekenpunten Zuidelijke randweg 

-- Zuidelijke randweg (nieuwe weg) 

D zone Zuidelijke randweg 

Ligging rekenpunten (Zuidelijke randweg) 
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rekenpunten Zuidelijke randweg 

-- Zuidelijke randweg (nieuwe weg) 

Ozone Zuidelijke randweg 

Ligging rekenpunten (Zuidelijke randweg) 

Legenda 

rekenpunten Zuidelijke randweg 

-- Zuidelijke randweg (nieuwe weg) 

Ozone Zuidelijke randweg 

Ligging rekenpunten (Zuidelijke randweg) 

1 077077030:B - Deini~el 

Akoe.tisch onde.zeek Zuidetijke Randweg Borne I 

ARCADIS 145 



(> 

Legenda 
rekenpunlen ~eI05eS!raal 
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D zone Azelosestraal 

Ligging rekenpunten AzeloseslTaal 

Legenda 
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D zone Hosbe~keweg 

Ligging rekenpunten Hosbekk weg 
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Inleiding 

Akoesllsch onderzoek reconslruclie KrUlsing Amerikalaan - Steenbakkersweg en I 
reconslrucUe 8urenweg 

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

uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is de voorgenomen reconstructie van de kruising Steenbakkersweg

Arnerikalaan en de reconstructie van de Burenweg. Binnen de wettelijke geluidzone van deze te 

wijzigingen wegen liggen geluidgevoelige besternrningen. Om de wijzigingen mogelijk te maken dient een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden conform de Wet geluidhinder. 

Ret doel van het reconstructieonderzoek is het toetsen of ten gevolge van de wijziging van de 

Steenbakkersweg - Arnerikalaan en de Burenweg er sprake is van een toenarne van 2 dB of meer, ter 

plaatse van de geluidgevoelige besternrningen die gelegen zijn binnen de wettelijke geluidzones van de 

wegen. Riervoor wordt het verschil in de geluidbelasting berekend tussen de heersende waarde 2012 

(situatie voor de fysieke wijziging) en 2025 (rninirnaal lien jaar na fysieke wijziging of vaststelling 

besternrningsplan). 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 reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder indien de geluidbelasting toeneemt met 2 

dB of meer. Als er sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder worden maatregelen 

onderzocht om de toename van de geluidbelasting ongedaan te maken. 

In het vigerende besternrningsplan is reeds rekening gehouden met de realisatie van een rotonde ter 

plaatse van de kruisende wegen Steenbakkersweg en Amerikalaan. Deze rotonde is feitelijk nog niet 

gerealiseerd maar wordt weI beschouwd als uitgangspunt voor de huidige situatie in dit onderzoek. Voor 

de verkeersgegevens wordt in dit onderzoek uitgegaan van de verkeerscijfers die zijn opgesteld voor het 

recentelijk uitgevoerd MER vanwege de realisatie van de Zuidelijke randweg. 

In dit rapport wardt in hoofdstuk 2 een sarnenvatting gegeven van de relevante onderdelen uit de Wet 

geluidhinder. In hoofdstuk 3 zijn de gehanteerde uitgangspunten voar dit onderzoek opgenomen. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de berekeningsresultaten van het onderzoek waama 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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Akoeslisch onderzook reoonslfUctie Kruising Amerikalaan - Sleenbakkersweg en I 
reconslructie Burenweg 

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 bestemrningen in de zone van een weg. Dit 

rapport heeft betrekking op de situatie 'wijziging van een bestaande weg'. De Wet geluidhinder en het 

Besluit geluidhinder zijn gewijzigd op 1 juli 2012. In dit hoofdstuk is een samenvatting opgenornen 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 dosisrnaat Lden ('den' staat voor 'day, evening, 

night'). De eenheid voor Lden is dB. 

De geluidbelasting in Lden is de naar tijdsduur gemiddelde 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 korn en het 

gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Het stedelijke gebied is het gebied binnen de 

bebouwde korn, met uitzondering van het gebied binnen de geluidzones van autowegen en 

autosnelwegen. 

In Tabell is een overzicht gegeven van de verschillende breedten van geluidzones. De zonebreedte wordt 

gerneten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. 
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I Akoeslisch onderzoek reconslruc~e Kruising Amerikalaan - Steenbakkersweg en 
recOl1slructie 8urenweg 

Aantal rijstroken 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 geIuidhinder gelden voor de geluidgevoelige bestemmingen 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; 

kinderdagverblijven. 

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 stellen aan de geluidemissies van 

voertuigen en banden en door onderzoek naar stillere wegdekverhardingen te stimuleren. In de Wet 

geluidhinder is in artikel 11 Og de mogelijkheid geboden om hierop te anticiperen in het geluidonderzoek, 

aangezien in het geluidonderzoek de toekomstige geluidbelastingen maatgevend zijn. In artikelllOg van 

de W gh 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 artike13.4 van het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 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. 
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Akoeslisch ooderzoek reconslIuclie Kruising Amerikalaan - Sleenbakkersweg en I 
reconsl/uctie 8urenweg 

2.5 WEGDEKCORRECTIE EX ARTIKEL 3.5 REKEN· EN MEETVOORSCHRIFT GELUID 2012 

In het Reken- en meetvoarschrift geluid 2012 is in artikel3.5 bepaald dat voar wegen met een 

representatief te achten snelheid van 70 km/uur 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 WIJZIGING VAN EEN BESTAANDE WEG 

Voor aIle geluidgevoelige bestemmingen 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 W gh. 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 artikellOO van de Wet geluidhinder en artike13.3 

van het Besluit geluidhinder. In deze artikelen wordt onderscheid gemaakt tussen bestemmingen 

waarvoor reeds een hogere waarde is vastgesteld en bestemmingen waarvoor geen hogere waarde is 

vastgesteld. Daarnaast 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 geprojecteerd 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 geprojecteerd 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 bestemmingen die op 1 januari 2007 aanwezig of 

geprojecteerd waren. In Tabe12 is een overzicht opgenomen van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. 
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I Akoeslisch onderzoek reconslrucUe Kruising Amerikalaan - Sleenbakkersweg en 
reconstrucUe Burenweg 

Bestemming Situatie 

Woningen, andere geluidgevoelig gebouw/terrein en/of 

geluidgevoelige gebouwen weg niet aanwezig op 1-1-2007 en 

en geluidgevoelige geen hg!lere waarde vastgesteld 

Hoogst toelaatbare waarde 

48 dB 

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 vastgestelde hogere waarde 

Tabel 2: 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 rnogelijk terug te brengen tot de ten hoogst toelaatbare waarde. 

Daarbij moet eerst gekeken worden naar maatregelen aan de bron (stiller wegdek) en vervolgens naar 

maatregelen in de overdracht (geluidscherrnen of -wallen). Indien maatregelen niet voldoende zijn of op 

bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financifHe aard, dan kan 

een hogere waarde worden vastgesteld. De maximaal vast te stellen hogere waarde is vermeld in Tabel 3. 

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 waarde vermindert. 

Geluidgevoelige Situatie Maximale hogere waarde 
bestemming 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

Woningen Niet eerder hogere waarde vastgesteld 63 58 
en heersende geluidbelasting <=53 dB 

Niet eerder hog ere waarde vastgesteld 68 68 
en heersende geluidbelasting >53 dB 

Eerder hogere waarde vastgesteld op 63 58 
grond van art. 83 en art. 84 lid 2 Wgh 
zoals luidde voor 1 sept. 1991 

Eerder hogere waarde vastgesteld in het 68 68 
kader van sane ring (art. 90 Wgh) 

Andere Niet eerder hogere waarde vastgesteld 63 58 
geluidgevoelige en heersende geluidbelasting <=53 dB 
bestemmingen Niet eerder hogere waarde vastgesteld 68 68 

en heersende geluidbelasting >53 dB 

Eerder hog ere waarde vastgesteld 63 58 

Geluidgevoelige 53 53 
terreinen 

Aile Indien eerder op grond van Eerder vastgestelde Eerder vastgestelde 
geluidgevoellge Experimentenwet Stad en Milieu of waarde waarde 
bestemmingen Interimwet stad- en milieubenadering 

een hogere waarde is vastgesteld die 
hager is dan max. hogere waarde 

Tabe13: 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 Tabel4 niet worden overschreden. De normen voor het binnenniveau zijn 

opgenomen in artikelll1 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 aftrck 

conform artikelllOg) te verminderen met de karakteristieke gevelwering. 
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Geluidgevoelige bestemmingen 

Woningen 

Leslokalen, onderzoeks- en behandelruimten etc. 

Theorievaklakalen, ruimten vaar patientenhuisvesting etc. 

Tabel 4: Grenswaarden voor het bilmemuveau bij reconstructie 

2.7 SANERING 

Akoeslisch onderzoek reconGlruclie f{ruising Amerikalaan - Sleenbakkersweg en I 
reconslrucUe Burenweg 

Binnenwaarde (dB) 

33 

28 

33 

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 

1982 is namelijk het onderdeel nieuwe situaties in werking getreden wat regels stelt over het in 

acht nemen van grenswaarden bij de vaststelling van bestemmingsplannen 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. 

Het is de bedoeling dat alle saneringssituaties in de loop van de jaren worden gesaneerd. Op verzoek van 

de toenmalige minister van VROM zijn reeds in de jaren negentig de woningen gemventariseerd die als 

gevolg van het wegverkeerslawaai in 1986 een geluidsbelasting van 55 dB(A) of meer op de gevel hadden. 

De woningen met een geluidsbelasting van 55 tot 60 dB (A) zijn op de zogeheten C-lijst terecht gekomen. 

De woningen met een geluidsbelasting van 60 tot 65 dB(A) staan op de B-lijst en woningen met een 

geluidsbelasting van 65 tot 70 dB (A) staan op de A-lijst. Tot slot zijn de woningen met een geluidsbelasting 

van meer dan 70 dB(A) bekend als de 70+ woningen en staan daarmee op een aparte lijst. Deze lijsten 

waren echter niet compleet. Daarom hebben gemeenten opnieuw de gelegenheid gekregen een 

inventarisatie uit te voeren naar het aantal saneringssituaties binnen hun gemeente. De ontbrekende 

saneringssituaties hebben de gemeentes tot 1 januari 2009 kunnen melden bij de toenmalige minister van 

VROM. Deze laatste inventarisatieronde wordt ook weI de Eindmelding genoemd. Hiermee is de totale 

saneringsvoorraad vast komen te liggen. Formeel vallen alleen de bestemmingen die zijn aangemeld 

onder de definitie sanering (artikel 89). Geluidsgevoelige bestemmingen die weI gesaneerd zouden 

moeten worden maar niet zijn aangemeld, vallen formeel niet onder de definitie sanering. Het Bureau 

Sanering Verkeerslawaai (BSV) voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de 

geluidsanering van de gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. 

Indien een geluidsgevoelige bestemming 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 artike198 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. 
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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 2.11). 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. 

2.8 OMREKENING EERDER VASTGESTELDE HOGERE WAARDEN 

Hogere waarden die zijn vastgesteld als een etmaalwaarde in dB (A), moeten worden omgerekend naar 

een vergelijkbare waarde in de huidige dosismaat Lden (dB). 

Het ornrekenen moet volgens het Reken en meetvoorschrift geluid 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 Ldcn en de etmaalwaarde (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 

\vaarde 48 dB (ondergrens) . 

2.9 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. 

Bij het vaststellen van een hogere waarde wordt de geluidbelasting eerst afgerond, waama de aftrek 

conform artikel110g 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 artikel110g en de eventuele wegdekcorrectie toegepast op de 

onafgeronde waarden. 

2.10 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 alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits deze 

niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 

In een dergelijk geval 'vvordt ook .. vel gesproken van em zogenoemde 'dove' geve!. OmJal een Juve geve! 

volgens de definitie van de Wet geluidhinder geen geve] is, kan toetsing aan de wettelijke grenswaarden 

achterwege blijven. 

2.11 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: 
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De aanleg of aanpassing van een hoofdweg of hoofdspoorweg met een geluidplafond in de zin van de 

Wet milieubeheer hoofdstuk 11. 

Sanering op grond 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 om 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. 

Indien er behalve reconstructie tevens sprake is van nog niet opgeloste saneringen (vermeld op 

Eindmeldingslijst) dient de afweging van maatregelen in twee stapp en 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. 

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 alle 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. 

Maatregelpuntell 

Het aantal maatregelpunten van een geluidbeperkende maatregel of maatregelpakket wordt bepaald op 

grond van de in Tabell en Tabel 2 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. 

Beperkitlgett 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 
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financiele middelen zal zijn. am dit aspect te kunnen afwegen is een extra regel opgenomen: indien met 

een alternatieve 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 maxim ale financieel doelmatige maatregel. 

Sitllatie met bestaande overdrachtsmaatregelen 

Daarnaast is er een aanvullende regel voor de situatie dat een nieuwe overdrachtsmaatregelleidt tot het 

slopen 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 

"v~rden. 

2.12 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 

verbeteren. De nota beschrijft de ambities van de gemeente op dit vlak. 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. Deze ambitiewaarden zijn vervolgens 

uitgewerkt tot concrete beleidsuitspraken. 

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 doeltreffend zijn of niet aan de hoofd- en/of locatie specifieke criteria kunnen voldoen, 

een hogere waarde kan worden toegekend. 
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ONDERZOEKSGEBIED 

Akoesli&ch onderzoek reconslrucUe Kruising Arnerikalaan - Sleenbakks:rsweg en I 
reconslruclie Burenweg 

Ret onderzoeksgebied wordt loodrecht op de weg begrensd door de wettelijke zonebreedte (artikel 75 

Wgh). Voorbij de werkgrenzen van het project loopt het onderzoeksgebied met 1/3 -zonebreedte door, 

De manieren waarop het onderzoeksgebied begrensd wordt zijn schematisch weergegeven op Afbeelding 

1. 

onderzoeksgebied 

Id onderzoeksgebied , 
~ ..... 01 

d/3 d/1 

nieuweweg 
bestaande weg 

Afbeelding 1: Onderzoeksgebied (d=zonebreedte) 

Dit onderzoek en daarmee ook het onderzoeksgebied heeft betrekking op de te wijzigen kruising 

Steenbakkersweg en Amerikalaan en de wijziging van de Burenweg. Aan de westzijde van de kruising 

moet de nog aan te leggen Zuidelijke randweg aansluiten. De aanleg van de Zuidelijke randweg wordt 

mogelijk gemaakt in een ander bestemmingsplan en is in een ander akoestisch onderzoek opgenomen en 

gerapporteerd. 

In het vigerende bestemmingsplan is reeds rekening gehouden met de realisatie van een rotonde ter 

plaatse van de kruisende wegen Steenbakkersweg en Amerikalaan. Deze rotonde is feitelijk nog niet 

gerealiseerd maar wordt weI beschouwd als uitgangspunt voor de huidige situatie in dit onderzoek. 

Een overzicht van de te onderzoeken wegen in de bestaande en toekomstige situatie voor het 

reconstructieonderzoek van de Steenbakkersweg - Amerikalaan zijn weergegeven op Afbeelding 2 en 

Afbeelding 3. 
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-- Amerikalaan 2012 

AfbeeJding 2: Overzir.ht van de te onelerzoeken wegen/wegvakkcn in d huirlige siluatie 

Legenda 

Afbeelding 3: Overl'Jcht van de ttl ortderzoekcn wcgcn/w gvakken ill ell! tockom:;tige $ituatie 

cen overzicht van de te onderzoeken Burenweg in de bestaande en toekomstige situatie voor hct 

reconstructieonderzoek van de Steenbakkersweg - Amerikalaan zijn weergegeven op AibeeJding 4 en 

Afb elding 5. Opgemerkt wordt dat de fysieke wijziging van de Tiggelkamp reeds is vastgelegdin het 

bestemmingspJan 'VeJdkamp·. 0 wijziging van die weg is dus reeds onderzochl en mogelijk gemaakt in 

een besl-emmingsplan en is daarom .met meegenomen in onderhavig onderzoek. 
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Afbeeldillg 4: Overzicht van de te onderzoeken wegen/wegvakken in de huidige situatie 

onderzoeksgrens Burenweg 

Burenweg 2025 

Atbeelding 5: Overzicht van de te onderzoeken wegen/wegvakken in de toekomstige situatie 
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3.2 VERKEERSGEGEVENS 

De verkeersgegevens (weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten, voertuigverdelingen, verdelingen over de 

dag-, avond- en nachtperiode) voor de huidige situatie 2012 en het toekomstige peiljaar 2025 van de te 

onderzoeken wegen zijn afkomstig uit het onlangs uitgevoerde MER en zijn weergegeven in Tabel 5 en 

Tabel6. 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. Doordat in de 

huidige situatie er conform het MER nog geen Zuidelijke randweg is zijn de Steenbakkersweg en 

Amerikalaan verkeersluw. 

Tabe15: Verkeersgegevens 2012 

Tabe16: Verkeersgegevens 2025 

SANERINGSVOORRAAD 

Binnen de onderzoeksgebieden is geen sprake van nog niet opgeloste saneringen. 

3.4 HOG ERE WAARDEN 

Bij de gemeente Borne zijn de reeds verleende hogere waarden uitgevraagd. Hieruit blijkt dat er vanwege 

de mogelijkheid tot realisatie van bedrijfswoningen vanwege de Burenweg hogere waarden van 58 dB(A) 

verleend zijn (rapport 'Geluidsaspecten De Veldkamp, d.d. 17 januari 2006). 
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3.5 OVERtGE UITGANGSGPUNTEN 

Wegdeberlwrdi"gell ell rijslle/lledl'lI 

Voor de huidigesituatic wordt \loor de Amcrikalaan uilgegaan van CCIl wcgdckvcrharding bcstaande uit 

standaard (jjn asfal! (DAB). Voor de Steenbakkcrswcg wordt in cerstc inslantic uitgegaan vIln SMA N15 

ungczien d il stille type wegdek geadviseerd is in he! akoestisch onderl.oek bchorcndc bij hel vigcrcnd 

bestemmingsplan (rapport 'Ccluidaspectcn Dc Vcldkamp' d.d. 17 pnuari 20(6). Tcvens word! voor de 

Amerikalaan in de huidigc si tuatic u ilgegaan van CCIl rijsnclhcid van 50 km/uur aangezicn dil ook hel 

uitgangspunt was voor he! vigcrendc bcstcmmingsplan. Voor hel nicuwc bestcmmingsplan wordt 

uitgegaan van cen rijsnclhcid van 80 km/uurop de Amcrikalaan. 

Ge/llitfscl.ernICI.lwa/ fell 

Er zijn geen bcstaande schcrmcn/wallen OIanwczig. 

3.6 REKENMETHODE 

De berekeningen zijn verricht met het computerprogramma Geomilieu (vcrsie 2.02). Dc bcrckeningen met 

dit computcrprogramma zijn in ovcrccnstenlming met s tandaardrckenmethodc n Vlln het RekL"fl- en 

meetvoorschrift gcluid 2012. Hierin is voorgcschrcven dat met aile fllctorcn d ie van bclnng zijn rckening 

gchouden word !, :l.oals de samenstcll ing van hcl vcrkccr, wegdcklypc, afstandsrcductics, reneclics, 

afscilemlingen, bodern- en luchtdemping, hclHng- en kruispuntcorrecties, hoogtcligging Vllll de weg, 

Cfl:l.ovoorts. 
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Resultaten 

De rekenresultaten in dit hoofdstuk zijn weergegeven na de wettelijke toegestane correcties confonn 

artikelllOg Wgh en artike13.4 en 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

4.1 RECONSTRUCTIE STEENBAKKERSWEG 

De geluidbelastingen ten gevolge van de Steenbakkersweg 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 bestemrningsplan, zijnde het jaar 2025. 

-- onderzoeksgrens Steenbakkersweg 

-- Steenbal<kersweg 2025 

• toelspunten_Steenbakkersweg 

Albeelding 6: Ligging rekenpunten Steenbakkersweg 

Er is ter plaatse van 4 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 maximaal5 dB. 

ARCADIS 121 



I AkoesUsch ooder2oek reconslructie Kruising Amerlkalaan a Sleenbakkersweg en 
reconslructie Burenweg 

De berekende geluidbelastingen ter plaatse van deze woningen zijn weergegeven in Tabel 7. In bijlage 1 is 

een volledig overzicht van de rekenresultaten ter plaatse van aile geluidgevoelige bestemmingen 

opgenomen. 

Tabel 7: Geluidbelastingen vanwege de 5teenbakkersweg in 2012 en 2025 op maatgevende punten 

Omdat er sprake is van reconstructie moeten de ef£ecten en toepasbaarheid van maatregelen onderzocht 

worden. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het maatregelen onderzoek. 

4.2 RECONSTRUCTIE AMERIKALAAN 

De geluidbelastingen ten gevolge van de Amerikalaan 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, zijnde het jaar 2025. 

- i' 
' 047 '048 
• -& • 

-- onderzoeksgrens AmerikBlean 

-- Amerikalaan 2025 

• toetspunten_Amerikalaan 

Afbeelding 7: Ligging rekenpunten Amerikalaan 
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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 maximaal5 dB. Een toename hoger dan 5 dB is per definitie niet toegestaan. 

De berekende geluidbelastingen ter plaatse van deze woningen zijn weergegeven in Tabe18. In bijlage 1 is 

een volledig overzicht van de rekenresultaten ter plaatse van alle geluidgevoelige bestemmingen 

opgenomen. 

Reken Adres Hoogte Reeds Geluid- Geluid- Grens- Toe-
-punt boven verleende belasting belasting waarde name 

maaiveld hoger 2012 2025 (dB) 
(m) waarde (dB) (dB) 

(dB) .. Veldovenweg 31 ------Tabe18: Geluidbelastingen vanwege de Amerikalaan in 2012 en 2025 op maatgevende punten 

Omdat er sprake is van reconstructie moeten de ef£ecten en toepasbaarheid van maatregelen onderzocht 

worden. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het maatregelen onderzoek. 

4.3 RECONSTRUCTIE BURENWEG 

De geluidbelastingen ten gevolge van de Burenweg zijn berekend ter plaatse van de gevels van de 

bestaande geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen het onderzoeksgebied en ter plaatse van de 

rooigrens van een aantal kavels bestemd voor woningbouw. Voor deze kavels is medio januari 2006 reeds 

een akoestisch onderzoek verricht en zijn destijds hogere waarden van 58 dB(A) vastgesteld (rapport 

'Geluidsaspecten De Veldkamp, d.d. 17 januari 2006). 

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. Opgemerkt wordt dat de fysieke wijziging van de Tiggelkamp reeds is vastgelegd in 

het bestemmingsplan 'Veldkamp'. De wijziging van die weg is dus reeds onderzocht en mogelijk gemaakt 

in een bestemmingsplan en is daarom niet meegenomen in onderhavig onderzoek. 
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• 
--- Burenweg 2025 

Afbeelding 8: Ligging rekenpunten Burenweg 

De berekende geluidbelastingen ter plaatse van enkele woningen zijn weergegeven in Tabel 9. In bijlage 1 

is een volledig overzicht van de rekenresultaten ter plaatse van alle geluidgevoelige bestemmingen 

opgenomen. 

Reken Adres Hoogte Reeds Geluid- Geluid- Grens- Toe-
-punt boven verleende belasting belasting waarde name 

maaiveld hoger 2012 2025 (dB) 
(m) waarde (dB) (dB) 

(dB) 

103 Burenweg 2 7.5 - 48.67 48.29 48.67 -
106 Burenweg 5A 7.5 - <48 48.83 48 0.83 

107 Burenweg 7 7.5 - <48 48.35 48 0.35 

124 Siriusstraat 6 en 12 7.5 - <48 <48 48 -
126 rooilijn bouwkavel 7.5 56 n.v.t 49.01 56 -
129 rooilijn bouwkavel 7.5 56 n.v.!. 51.11 56 -

Tabe19: Gelu idbelastingen vanwege de Burenweg in 2012 en 2025 op maa tgevende punten 

Omdat er geen sprake is van reconstructie is onderzoek naar maatregelen niet van toepassing. 

Ten zuiden van de Burenweg zijn bedrijfswoningen geprojecteerd. Volgens het akoestisch onderzoek 

Geluidsaspecten 'De Veldkamp' van 17 januari 2006 is voor deze woningen een hogere waarde van 58 

dB(A) vastgesteld. Uitgedrukt in de huidige dosismaat Lden zou dit een hogere waarde van circa 56 dB 

betekenen. De exacte ligging van de bedrijfswoningen stond en staat niet vast, de geluidsbelasting is 

daarom in dit onderzoek onderzocht en getoetst op de rooilijn. De berekende geluidsbelasting ten gevolge 

van de Burenweg in de toekomstige situatie ter hoogte van de rooilijn bedraagt maximaal 52 dB. De 

geluidsbelastingen in de toekomstige situatie ter plaatse van deze nog te realiseren woningen bedraagt 

minder dan de reeds verleende hoger waarden van 56 dB. Er wordt daarom vanuit gegaan dat er voor 

deze woningen geen sprake is van een knelpunt. 
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Maatregelen 

Akoeslisch OIlderzoek recOI1slructie Kruising Amerikalaan - Sleenbakkersweg en I 
reconslruclie 8urenweg 

Omdat sprake is van 'reconstructie' zijn de effecten van maatregelen onderzocht. Zoals beschreven staat in 

hoofdstuk 2 van dit rapport is er een wettelijke regeling voor de afweging van geluidmaatregelen, 

narnelijk de Regeling doelrnatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. 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 geluidhinder 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 Geluidbeleid Borne beleidsuitspraken zijn geformuleerd 

waarin gesproken wordt over het kosten efficient en doelmatig zijn van een (bron)maatregel is het DMC in 

dit onderzoek toegepast. 

Conform de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (DMC) worden op basis van de 

geluidbelasting in de toekomstige situatie zonder maatregelen reductiepunten bepaald. Indien in de 

nabijheid van knelpuntwoningen ook woningen liggen waar geen sprake is van een knelpunt maar waar 

de geluidbelasting ten gevolge van de te onderzoeken weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 

dB, 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 scherrnrnaatregelen geldt de aanvullende eis dat ter plaatse van ten 

rninste 1 besternrning een reductie van 5 dB behaald moet worden (eventueel in combinatie met een 

bronmaatregel). 
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5.1 STEENBAKKERSWEG 

Er is ter plaatse van 4 woningen sprake van reconstructie vanwege de Steenbakkersweg. De betreffende 

woningen zijn weergegeven op onderstaande afbeelding . 

reconslructies Steenbakkersweg 

onderzoeksgrens Sleenbakke~weg 

-- Steenbakkersweg 2025 

• toetspunten_Steenbakkersweg 

• 
.037 !.,033 

• - -w 
I 032 
-. -~ 

.031 

Afbeelding 9: Knelpunten (reconsh'ucties) Steenbakkersweg 

De reductiepunten zijn weergegeven in Tabel10. 

Ad res Gelllidbelasting (dB) 

Steenbakkersweg 26 53 

Steenbakkersweg 26a 53 

Steenbakkersweg 28 53 

Steenbakkersweg 30 51 

TabellO: Reductiepunten 

Reductlepunten 

2100 

2100 

2100 

1600 

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

worden. 

Op basis van de beschikbare reductiepunten (7900 reductiepunten) kan een stil wegdek van het type 

dunne deklagen B ter hoogte van de knelpuntwoningen bekostigd worden (benodigde lengte bedraagt 140 

m). Met deze maatregel wordt de geluidbelasting gereduceerd met circa 2 dB en bedraagt de 

geluidbelasting in de toekomstige situatie maximaal51 dB. 

Omdat er na toepassing van de bronmaatregel nog reductiepunten beschikbaar zijn en de reconstructies 

nog niet geheel zijn weggenomen, moe ten in principe overdrachtsmaatregelen onderzocht worden. 

Vanwege de vele toeritten naar woningen zal het plaatsen van een akoestisch effectief scherm of wal 
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feitelijk zonder ipgrijpende wijzigingen (bijvoorbeeld verleggen van inritten) niet mogelijk zijn. Er is 

daarom geen verder onderzoek naa r overdrachtsnlaatregeJen verricht. 

De ligging van de van de doelrnatige bronmaatregel dunne deklagen B is weergegeven op Albeelding 10. 

OJ7 OJ3 

• • 
1.031- r -

r. 031 

1 047 

048 ~ 045 • 
••• 

049 • 

Legenda 

-- SI"""Ii<k. " .. ~ IOGD 1)1>1 B) 

- - S1eOnb»:kOR'Iifl.'g 202::5 

Albeeldi ng 10: Bronmaa Lregel St€!ellbakkersweg (dunne gelu idrcdllcerende dcldagcll typc B) 

5.2 AMERIKALAAN 

Er is ter plaatse van 1 woning sprake van reconstlUctie vanwege de AmerikaJaan. De betreffende woning 

is weergegeven op onder taande afbeelding. 
, , 

Aa.,cclding 11: Knelpunten Hosbekkeweg 

'045 • 
r 047 0... • & 

• 
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recDrlslruclie 8urenweg 

De reductiepunten zijn weergegeven in Tabel11. 

Tabelll: Reductiepunten 

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

worden. 

Het toepassen van een sill wegdek (dunne deklagen type A of B) ter hoogte van deze knelpuntwoning is 

vanwege het kruispunt en de opstelvakken vanuit teclmisch 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 of wallen doelmatig zijn. 

Doordat de bron (Amerikalaan) en de betreffende woning waar sprake is van reconstructie elk aan een 

andere zijde van de kruising liggen is het toepassen en een overdrachtsmaatregel (scherm of geluidwal) 

tevens niet goed mogelijk en wenselijk. Het plaatsen van een scherm op de hoek van een kruising wordt 

va..'1wcge verkeersveiligheid als niet wenselijk beschouw d. 

Opgemerkt wordt dat in het akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanleg van de nieuwe Zuidelijke 

randweg (rapport' Akoestisch onderzoek zuidelijke randweg Borne', d.d. 18 december 2012) er langs de 

nieuwe Zuidelijke randweg ter hoogte van de woningen Veldovenweg 29 en 30 een geluidsscherm van 2m 

hoog en 73m lang geadviseerd wordt. Dit scherm wordt geadviseerd vanwege de nieuwe weg Zuidelijke 

randweg en is in tegenstelling tot een scherm vanwege de Amerikalaan (wat zoals hierboven beschreven is 

niet goed mogelijk is) weI mogelijk omdat het het wegdeel ten westen van de kruising moet afschermen. 

In dit onderzoek is geen rekening gehouden met deze voorziening aangezien de realisatie formeel nog niet 

vaststaat. 
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AkoesUsch onderzoek reconslruclie Kruising Amerikalaan ~ Sleenbakkersweg en I 
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Hogere waarden en gemeentelijk 
geluidbeleid 

In Tabel12 zijn per adres de rnaatgevende hogere waarden weergegeven die rnoeten worden aangevraagd 

op basis van het geadviseerde rnaatregelvoorstel zoals beschreven in hoofdstuk 5. Zoals voIgt uit deze 

tabel wordt de rnaximaal onthefbare waarde van 58 dB niet overschreden. Ook wordt de maximaal 

toegestane toename van de geluidbelasting van 5 dB niet overschreden. 

Een volledig overzicht van de aan te vragen hogere waarden op alle beoordelingshoogtes is opgenomen in 

bijlage 1. Opgemerkt wordt dat er recentelijk vanwege de aanleg van de Zuidelijke randweg reeds een 

akoestisch onderzoek wegverkeersIawaai uitgevoerd is waarbij onder meer de gecumuleerde 

geluidbelasting ter plaatse van de woningen die in dit onderzoek zijn opgenomen, berekend is. De 

gecumuleerde geluidbelastingen uit deze twee onderzoeken kunnen iets verschillen doordat er bij de 

cumulatie berekeningen geen rekening is gehouden met maatregelen die er nog niet zijn of die fonneel 

nog niet vast staan en doordat de gecumuleerde geluidsbelasting berekend is op de voor dit onderzoek 

relevante gevels. Er is bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelastingen voor dit onderzoek geen 

rekening gehouden met het rnaatregelenpakket behorende bij het bestemmingsplan van de Zuidelijke 

randweg. Bij het bepalen van de gecumuleerde geluidsbelastingen zijn de bijdragen van de Al en A35 

meegenomen. 

Tabel12: Aan te vragen hogere waarden 
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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 elit onderzoek betrekking op heeft is in het beleid van de gemeente aangewezen als 

gemengd gebied. Zoals beschreven in de Nota geluidbeleid Borne is de milieukwaliteitswaarde van dit 

gebied onder meer afhankelijk van de aanwezige infrastructuur A1 en A35. 

De ambitiewaarde (geluidklasse) voor dit gebied is 'redelijk rustig' met een bovengrens (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 12. De ambitiewaarden en bovengrens gelden voor de 

gecumuleerde geluidbelastingen. De te ambieren geluidkwaliteiten zijn vooral relevant voor nieuwe 

situaties omdat dan min of meer gestuurd kan worden. 

geluidsklasse Vl. Rl Il 

1 FU5tig 

-1 ...... 

Afbeelding 12: Geluidklassen 

Uit de gecumuleerde geluidbelastingen uit Tabel12 voigt dat er ter plaatse van de knelpuntwoningen 

nergens de bovengrenswaarde van 63 dB behorende bij de geluidklasse 'lawaaiig' 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 voJdaan. Opgemerkt wordt dat met name de rijkswegen A1 en A35 een zeer prominente invloed 

op het gebied hebben waardoor in grote delen per definitie niet aan de ambitiewaarde voldaan wordt. 

Omdat enerzijds er sprake is van overschrijding van wettelijke grenswaarden (sprake van 'reconstructie') 

en anderzijds er niet voldaan wordt aan de ambitiewaarden die voor het betreffende gebiedstype geldt, is 

onderzoek gedaan naar maatregelen. Zoals vaslgelegd in de Nota geluidbeleid Borne is er onderzoek 

gedaan naar in eerste instantie bronmaatregelen 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. 
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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 doeltreffend zijn of niet aan de hoofd- en/of locatie specifieke criteria kunnen voldoen, 

een hogere waarde kan worden toegekend. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de 

betreffende van toepassing zijnde criteria en voorwaarden. 

6.2.1 HOOFDCRITERIA, AANVULLENDE CRITERIA EN VOORWAARDEN 

In artikel110a lid 5 van de Wet geluidhinder zijn criteria genoemd die als grondslag dienen om een hogere 

waarde te kunnen vaststellen: 

Toepassing van maatregelen geric/tt op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege de weg van de betrokken 

woningen of andere geluidgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken geluidgevoelige 

terreinen tot de ten hoogst toelaatbnre geluidbelasting onvoldoende doeltreffend znl zijn dan wei overwegende 

bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of ftnanciele aard. 

Ieder verzoek om hogere waarden wordt door de gemeente getoetst aan het hierboven weergegeven 

criterium. Daarnaast hanteert de gemeente de subcriteria zoals deze op 31 december 2006 (oude 

wetgeving) van toepassing waren. Voor de aanleg van een nieuwe weg zijn de volgende subcriteria 

geformuleerd: 

- Weg vervult een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie; 

- Weg vervult een verznmeifunctie zodat elders lagere geluidbelastingen optreden. 

Tot slot heeft de gerneente 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. 

Toetsillg aalt hoofdcriterium 

In dit onderzoek is een financiele 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 

financiele aard. 

Toetsillg aan subcriteria 

Ten behoeve van de sub criteria is van toepassing dat: 

- Weg vervult een noodzakelzjke verkeers- en vervoersfunctie; 

- Weg vervult een verzameifunctie zodat elders lagere geluidbelastingen optreden. 

De onderbouwing hiervoor is dat de gewijzigde kruising en aansluitende wegen Amerikalaan en 

Steenbakkersweg de aansluiting van de Zuidelijke randweg mogelijk maken. Deze ontwikkelingen zullen 

de kern van Borne ontlasten (met name langs de Europastraat wordt een afname voorzien van meer dan 

15%) en een tweede ontsluiting bieden aan bedrijventerrein Buren - De Veldkamp. Daamaast kan de 

Zuidelijke Randweg ook een belangrijke regionale functie vervullen. Met de aanleg van de Zuidelijke 
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Randweg wordt een nieuwe verbinding gecreeerd tussen de N743, bedrijventerrein Buren - De Veldkamp 

en toe- en afrit 29 van de All A35 (aansluiting Borne-west). De effeden hiervan, en dan met name het effect 

van het ontlasten 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. In dit onderzoek is hierin voorzien door indien financieel doelmatig en technisch 

toepasbaar bronmaatregelen te adviseren. 

6.3 GRENSWAARDEN BINNENNIVEAU 

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet worden onderzocht of de normen voor het binnenniveau 

worden gehaald. De normen voor het binnenniveau zijn opgenomen in artikellll van de Wet 

geluidhinder en artike13.10 van het Besluit geluidhinder en bedraagt in dit geva133 dB. De optredende 

binnenwaarde wordt bepaald door de berekende geluidbelasting op de gevel (zonder aftrek conform 

artikelllOg) te verminderen met de karakteristieke gevelwering. Volgens het geluidbeleid van de 

gemccntc dient bij de toetsing aan het binnenniveau Er uitgegaan te worden van de gecu.ll1uleerde 

geluidbelastingen. 

Nader onderzoek zal moeten aantonen of er binnen de woningen waarvoor een hogere waarden wordt 

aangevraagd voldaan wordt aan de grenswaarde voor het binnenniveau. 

32 1 ARCADIS 



Conclusies 

Akoestisch onderzoek reconslruclie Kruising Amerikalaan - Sleenbakkersweg en I 
recQ(lsltuclie 8urenweg 

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

uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is de voorgenomen reconstructie van de kruising Steenbakkersweg -

Amerikalaan en de reconstructie van de Burenweg. Binnen de wettelijke geluidszone van deze te 

wijzigingen wegen liggen geluidgevoelige bestemmingen. Om de wijziging van deze wegen mogelijk te 

maken dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden conform de Wet geluidhinder. 

Het doel van het reconstructieonderzoek is het toetsen of ten gevolge van de wijziging van de 

Steenbakkersweg - Amerikalaan en de wijziging van de Burenweg er sprake is van een toename van 2 dB 

of meer, ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen die gelegen zijn binnen de wettelijke 

onderzoeksgebieden van de wegen. 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 reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder indien de geluidbelasting toeneemt met 2 dB of meer. 

Als sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder worden maatregelen onderzocht om de 

toename van de geluidbelasting ongedaan te maken. 

Vit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van 4 woningen er sprake is van reconstructie volgens de Wet 

geluidhinder vanwege de Steenbakkersweg en ter plaatse van 1 woning vanwege de reconstructie van de 

Amerikalaan. Ten gevolge van de wijziging van de Burenweg is er geen sprake van reconstructie volgens 

de Wet geluidhinder. 

Met een financieel doelmatig wegdek van het type dunne deklagen B ter hoogte van de vier 

knelpuntwoningen langs de Steenbakkersweg wordt de geluidbelasting gereduceerd met circa 2. Het 

toepassen van maatregelen vanwege de Amerikalaan stuit op bezwaren van technische en 

verkeerskundige aard. 

Omdat er na toepassing van het geadviseerde maatregelvoorstel voor de reconstructiewoningen nog een 

hogere waarde moet worden aangevraagd is getoetst aan de Nota geluidbeleid Borne en de Nota hogere 

grenswaarden. 

Tot slot zal nader onderzoek 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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Bijlage 1 
Resultaten steenbakkersweg 

rekenpunt adres 

031_A Veldovenweg 28 

031_8 Veldovenweg 28 

032_A Veldovenweg 21 en 23 

veldovenweg 21 en 23 

Veldovenweg 19 

Veldo\lenweg 19 

Veldovenweg 26 

Veldollenweg 26 

Veldovenweg 24 

Veldovenweg 24 

leemweg5 
leemweg5 
leemweg3 
leemweg3 
leemwe8 7 
leemweg 7 
Leemwegl 
Leemwegl 
Steenbakkersweg 26 

Steenbakkersweg 26 

Veldovenweg 27 

Veldovemveg 27 

VeldovenwEJ 27 

Steenbakkersweg 26a 

Steenbakkersweg 26a 

Steenbakkersweg 2B 

Sleenbakkersweg 28 

Steenbakkersweg 30 

Steenbakkersweg 30 

Veldovenweg 29 

Veldo\lenweg 29 

Veldo\lenweg 31 

Veldovenweg 31 

Resultaten Amerikalaan 

rekenpunt adres 

045_A leemweg 3 

045_8 Leemweg 3 

leemweg 1 

Leemweg1 

Steenbakkersweg 26 

Steenbakkersweg 26 

Steenbakkem.veg 26a 

5teenbakkersweg 26a 

Steenbakkersweg 28 

Steenbakkersweg 28 

Steenbakkersweg 30 

Steenbakkersweg 30 

Veldovenweg 29 

Veldovenweg 29 

Veldovenweg 31 

Veldovenweg 31 
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Rekenresultaten 

2025 dunne 

hoogte gelujdsbeJasling2011 geluldsbelasting2025 reedsverleende grenswaarde toename deklagen B te verkrljgen 

1m) (dB) (dB) hagere waarde fdB) (dB) r~con5tructie (dB) hogere waarde 

1.5 

4.5 

1.5 

•. 5 

1.5 

4.5 

1.5 

4.5 

1.5 

4.5 

1.5 
7.5 

1.5 

4.5 

1.5 

4.5 

1.5 

•. 5 

1.5 

4.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

1.5 

4.5 

1.5 

4.5 

1.5 

4.5 

1.5 

4.5 

12.16 

14.41 

14.30 

15.86 

14.79 

17.35 

10.25 

11.87 

11.49 

13.08 

2L72 

24.45 

21.85 

23.50 

14.84 

16.54 

28.21 

30.41 

40,35 

40.75 

22.57 

24.25 

25.50 

40.25 

40 .. 

39.80 

40.11 

38.52 

39.02 

25.73 

27.92 

35.78 

36.89 

23.99 

26.29 

26.55 

28.11 

27.07 

29.56 

22.24 

23.85 

23.90 

25.39 

33.98 

36." 
33.83 

35.48 

27.25 

28.94 

40.64 

42.84 
52.70 

53.11 

34.W 

36.44 

37.65 

52.57 

53.03 

52.12 

52.51 

50.25 

50.95 

37.83 

40.03 

46.48 

48.03 

nee 
nee 

nee 

nee 
nee 
nee 
nee 
nee 

nee 
nee 
nee 

nee 

nee 
nee 
nee 

nee 

nee 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48,00 

48.00 

48.00 

48.00 

4800 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48,00 

48.00 

48.00 

48.00 

4800 

48.00 

".00 

48.00 

48.00 

48,00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48,00 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 
n,v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t . 

n.v.t. 
n.v.t. 

n,v.t. 

n.v. t. 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 
4.70 

5.U 
n.v.t. 
n.v.t . 

n.\I.t. 

4.57 

5.03 

4.12 

4.51 

2-25 

2.95 

n.v.t. 

n.v.t. 
n.\I.t. 
0.01 

nee 
nee 
nee 

nee 

nee 
nee 

nee 

J' 

J' 

nee 

" J. 
J. 
J. 
J. 
JI 

nee 
nee 

hoogte geluidsbelasting 2012 geluldsbelasting 2025 reeds verleende grenswaarde toename 

(m) (dB) (dB) hogere waarde (dB) (dB) 

1.5 

4.5 

1.5 

4.5 

1.5 

4.5 

1.5 

4.5 

1.5 

4.5 

1.5 

7.5 

1.5 

4.5 

1.5 

4.5 

16.24 

17.46 

18.20 

19.25 

20.49 

21.47 

20.86 

21.86 

22.54 

23 .52 

22.71 

23.BO 

17.33 

19.04 

26.52 

28.11 

38.09 

39.16 

39.83 

40.75 

41.'14 

43.14 

42.97 

43.64 

44.85 
45.83 

45.74 

46.BO 

43.18 

44.90 
51.53 

53.22 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

n.Y.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t 
n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 
n.v,t. 

n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 

3.53 

5.22 

22.14 n.v.t 
25.10 n.v.t 
25.05 n.v.t 
26.68 

25.96 

28.16 

22.15 

23.68 

23.82 

25.24 

32.74 

35A2 

32.09 

33.76 

25.04 

26.88 

38.42 
40.68 

50.75 

51.30 

3~.31 

34.98 

36.21 

50.52 

51.08 

49.84 

50.32 

48.08 

411.96 

37.27 

39.50 

46.47 

48.03 

n.v.l 

n.v.l 
n.v.t 
n.v.t 
n.v,l 

n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 

n.v.t 
n.v.l 

n.V.t 

n.v.t 
n.v.t 

n.v.t 

n.v.t 
51 

51 

n~v.t 

n.v.t 
n.v. t 

51 

51 

50 

50 

48 

•• 
n.v.t 
n_v,t 
n.v.l 

n.v.t 

te verkrijgen 

reconstructie hogere waarde 

nee n.v.l 
nee n.v.t 
nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

J' 

i' 

n.v.t 

n.v.t 

n.v.t 

n.\I.t 

n.v.t 

n.v.t 

n.v.t 

n.v. t 

n.\I.t 

n.v.t 

n,v.t 

n.v.t 

52 

53 
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I Akoestisch onderzoek recOIlslwctie Kruising Amerikalaan . Sleenbakkefsweg en 
recoostruc~e Burenweg 

Resultaten Burenweg 

rekenpunt adres 

101_A Tichelkamp 71 en 73 

101_B Tichelkamp 71 en 73 

101_C 

102_A 

102_B 

102_C 

103_A 

103_B 

103_C 

104_A 

104_B 

104_C 

105_A 

105_8 

105_C 

106_A 

106_8 

106_C 

107_A 

107_B 

107_C 

l08_A 

l08_B 

108_C 

109_A 

109_B 

109_ C 

110_A 

110_8 

110_C 

l11_A 

111_8 

111_C 

112_A 

112_ 8 

112_C 

lB_A 

113_B 

113_C 

114_A 

114_ B 

114_C 

115_A 

115_8 

115_C 

116_A 

116_B 

116_C 

117_A 

117_B 

117_ C 

118J1 
118_8 

118_ C 

119_A 

119_8 

119_C 

120_A 

120_8 

120_C 

121_A 

121_B 

121_C 

122_A 

122_D 

122_C 

123_A 

123_B 

123_C 

124_A 

124_B 

124_C 

125_A 

125 B 

3s 1 ARCADIS 

Tichelkamp 71 en 73 

Tichelkamp 67 

Tichelkamp 67 

Tichelkamp 67 

Burenweg2 

Burenweg2 

Burenweg2 
Burenweg8 

Burenweg8 

BurenwegB 
BurenweglO 
Burenweg10 

Burenweg10 

Burenweg5A 

BurenwegSA 

Burenweg5A 

Burenweg 7 

Burenweg7 

Burenweg7 

Burenweg9 

8urenweg9 

Burenweg9 

Burenweg? 

Burenweg? 
Burenweg? 

Akker 52 

Akker52 

Akker 52 

Akker 54 

Akker54 

Akker54 

Akker56 

Akker56 

Akker56 

Akker58 

Akker 58 

Akker58 

Akker 60 

Akker 60 

Akker60 

Akker62 

Akker62 

Akker62 

Akker82 

Akker82 

Akker82 

Akker84 

Akker84 

Akker84 

Warande 79 

Warande 79 

Warande79 

Warande77 

Warande 77 

Warande77 

Warande 69 

Warande 69 

Warande 69 

Warande 67 

Warande 67 

Warande 67 

Warande 53 en 65 

W,;;rande 63 en G5 

Warande 63 en 65 

Warande 51 en 61 

Warande 51 en 61 

Warande 51 en 61 

Siriussiraat 6 en 12 

Siriusstraat 6 en 12 

Siriu5straat 6 en 12 

Woolderweg 108 

Woolderweg 108 

hoogte geluldsbelasting 2012 

(m) (dB) 

1.5 36.55 

4.5 38.33 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

7.5 

1.5 

4.5 

38.81 

44.13 

44.95 

44.82 

48.44 

48.67 

48.34 

36.19 

37.88 

39.07 

40.26 

42.09 

42.n 

41.46 

42.03 

42.01 

40.66 

41.20 

41.08 

38.21 

38.80 

38.49 

37.54 

38.29 

38.35 

39.31 

40.45 

40.85 

29.04 

38.09 

39.31 

31.57 

36.06 

38.10 

33.17 

35.71 

36.90 

30.76 

33.71 

35.25 

28.23 

31.46 

33.34 

33.54 

35.91 

37.24 

35.08 

36.55 

37.68 

31.64 

32.96 

34,00 

29.80 

31.04 

32.03 

29.80 

31.17 

3204 

27.72 

28.09 

28.92 

25.31 

25.93 

26.76 

27.46 

28.54 

29.14 

26.04 

27.32 

28.24 

27.49 

28.94 

geluldsbelastlng 2025 reeds verleende grenswaarde toename 

(dB) hogere waarde (dB) (dB) 

34.49 

35.78 

36.BO 

42.11 

43.57 

43.78 

48.03 

48.47 

48.29 

38.30 

40.23 

41.18 

41.82 

43.91 

45.47 

48.38 

48.94 

48.83 

47.89 

48.47 

48.35 

46.67 

47.17 

46.81 

44.71 

45.65 

45.73 

38.47 

38.88 

39.77 

30.28 

37.57 

39.01 

34.23 

36.63 

38.17 

33,84 

36.13 

37.41 

30.18 

33.98 

35.67 

27.38 

31.49 

33.66 

34.92 

36.76 

38.00 

36.15 

37.32 

38.47 

33.36 

34.64 

35.69 

33.20 

34.40 

35.38 

32,13 

33.45 

34.38 

31.35 

32.09 

32.92 

29.43 

30.53 

31.38 

29.22 

31.09 

31.79 

29.84 

31.16 

32.11 

34.70 

36.13 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 
nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 
nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 
nee 

nee 

nee 
nee 

nee 

nee 

nee 

nee 
nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.44 

48.67 

48.34 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48 .00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 
48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

4B.OO 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 
48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

n.\I.t. 

n.\I.t. 

n.v.t. 
n.V.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v t 

0.38 

0.94 

0.83 

n.v.t. 

0.47 

0. 35 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.l. 

n.v.t. 
n.v,t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t . 
n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

n.\/.t. 

n.\/.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.l. 

n.\I .t. 

n.v~t. 

n.v.L 
n.v.t. 

n.v.L 
n.v.t. 
n.v.t. 

te verkrijgen 

reconstructie hagere waarde 

nee n.v.t 
nee n.v.t 
nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 
nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 
nee 

nee 

nee 
nee 

nee 

nee 
nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

n.ee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 
nee 

nee 

nee 

n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 

n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 

n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.Y.t 

n."'.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 

n''''.1 
n.v.t 
n.v.t 
n.v,t 
n.v.t 

n.v.t 

n.v.t 
n .... t 

n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n,v.t 

n.v.t 
n.v.t 

n.v.1 
n.v.t 
n.v.t 

n.v.t 

n.v.t 
n.v,t 

n.v.t 

n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 

n.v.1 
n.v.t 

n.v.t 

n.v~t 

n.v.t 

n.v.t 

n.v.t 

n.v.t 

n.v.t 

n.v,t 
n.v.t 

n.v.l 
n.v.1 
n.v.t 
n.v.t 
n.V.l 

n.v.t 

n.v.t 

n.v.t 
n.v.t 

n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 

n.v.t 

n.v .t 
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Dnderzoek lucl1lkwalilail Zuidelijke randweg Borne I 

Inleiding 

De gemeente Borne heeft het voornemen om een randweg te realiseren aan de zuidzijde van Borne. Een 

van de doelstellingen van het project is het ontlasten van de kern van Borne. Vanwege de voorgenomen 

ontwikkeling is recentelijk reeds een MER opgesteld. 

am realisatie van de randweg mogelijk te maken, moeten het bestemmingsplan worden aangepast. De 

aanleg van de Zuidelijke randweg is niet aangemeld bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL). Projecten die zijn aangemeld bij het NSL hoeven niet afzonderlijk getoetst te 

worden. am te bepalen of er wettelijke bezwaren zijn vanuit het aspect luchtkwaliteit, zal daarom in eerste 

instantie getoetst rnoeten worden of er 'in betekende mate' wordt bijgedragen aan de concentraties N02 of 

PMlo. Een project draagt 'niet in betekende mate' bij aan de concentratie Hjn stof (PMlo) of stikstofdioxide 

(N02) in de buitenlucht als de 3% grens niet wordt overschreden. Hiermee wordt bedoeld 3% van de 

grenswaarde (40 flg/m3) voor de jaargemiddelde concentratie Hjn stof of stikstofdioxide. Dit betekent dat 

feitelijk een toenarne van 1,2 flg/m3 toelaatbaar wordt geacht. 

Orndat het de aanleg van een nieuwe randweg betreft, kan een 'In Betekende Mate' bijdrage niet worden 

uitgesloten en zijn er luchtkwaliteitsberekeningen uitgevoerd en zijn de berekende concentraties getoetst 

aan de wettelijke grenswaarden. 

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de gehanteerde 

uitgangspunten en (reken)methodiek. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de berekeningsresultaten 

weergegeven, waarna tot slot in hoofdstuk 5 de conclusies zijn opgenornen. 

I 076724493:8 - Oefinitiel ARCADIS 15 



I Onderzoek luchlkwalil~1 Zuideliike randweg Borne 

61 ARCADIS 076724493:B - Detinilie! I 



OndOIZ08k luchlkwalil"t luidetijke randwog Borno l 

Toetsingskader 

2.1 ALGEMEEN 

In dit hoofdstuk is het toetsingskader luchtkwaliteitseisen vanuit de Wet milieubeheer, het Besluit niet in 

betekenende mate en de Regeling beoordeling luchtkwaliteit nader toegelicht. Net als het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

2.2 LUCHTKWALITEITSEISEN WET MILIEUBEHEER 

Bijlage 2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) geeft grenswaarden voor de concentraties in de 

buitenlucht van o.a. de stoffen stikstofdioxide (N02), fijn stof (PMJo), zwaveldioxide (502), lood (Pb), 

benzeen (C6H6), koolmonoxide (CO) en benzo(a)pyreen (BaP). 

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken de rijksoverheid en de centrale 

overheden samen om overal in Nederland tijdig (binnen de verkregen derogatietermijn) te voldoen aan de 

Europese grenswaarden voor PMIO en N02. De derogatie was voor fijn stof (PMlO) tot 11 juni 2011 

verleend. Voor stikstofdioxide (N02) is deze tot 1 januari 2015 verleend. 

Bestuursorganen dienen rekening te houden met deze grenswaarden bij de uitoefening van bevoegdheden 

die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit. In Nederland zijn de maatgevende 

luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (N02) en fijn stof (PMlO), omdat de achtergrondconcentraties 

van deze stoffen het dichtst bij de grenswaarden liggen. Fijn stof en stikstofdioxide zullen dus in 

belangrijke mate bepalen of er rond planontwikkeling een luchtkwaliteitsprobleem is. Om die reden zal 

deze rapportage voornamelijk betrekking hebben op deze beide stoffen. 

Toetsingskader stikstofdioxide 

Tot 1 januari 2015 geldt voor stikstofdioxide een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 60 

flg/m3. Verder geldt voor stikstofdioxide dat een uurgemiddelde concentratie van 300 flg/m3 maximaal18 

keer per jaar mag worden overschreden. 

Vanaf 1 januari 2015 geldt een grenswaarde van 40 flg/m3 als de jaargemiddelde concentratie en een 

uurgemiddelde concentratie van 200 flg/m3 die maximaal18 keer per jaar mag worden overschreden. 

In Tabell is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor stikstofdioxide. 
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Maxlmale 
Toetslngseenheld 

con centra tie 
Opmerklng 

Jaargemlddelde concentratie: 

grenswaarde per 01-01-2015 40 !lg/m3 

grenswaarde tot 01-01-2015 60 !lg/m3 

Uurgemiddelde concentratle: 

grenswaarde vanaf 01-01 -2015 200 !lg/m3 overschrijding maximaal 18 keer per 
kalenderjaar toegestaan 

grenswaarde tot 01-01-2015 300 !lg/m3 overschrijding maximaal18 keer per 
kalenderjaar toegestaan 

Tabell: Overzicht grenswaarden stikstofdioxide 

Toetsingskader tijn stot 
Vanaf 11 juni 2011 geldt voor fijn sto£ een grenswaarde voor de jaargerniddelde concentratie van 40 f!g/mJ 

en de 24-uurgemiddelde concentratie van 50 f!g/m3 die maximaal35 dagen per jaar mag worden 

overschreden. In Tabe12 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor fijn stof. 

Toetslngseenheld 
Maxlmale 

concentratle 
Opmerklng 

Jaargemiddelde concentratie: 

grenswaarde per 11-06-2011 40 !lg/m3 

24-uurgemiddelde concentratie: 

grenswaarde per 11-06-2011 50 !lg/m3 overschrijding maximaal 35 dagen 
per kalenderjaar toegestaan 

Tabel2: Overzicht grenswaarden fijn stof 

2.3 BETEKENIS GRENSWAARDEN TITEL 5.2 LUCHTKWALITEITSEISEN WET 
MILIEUBEHEER 

Als aan de grenswaarden uit Bijlage 2 bij de Wet rnilieubeheer, behorende bij Tite15.2 Luchtkwaliteitseisen 

van de Wet milieubeheer, wordt voldaan, dan staat het rnilieuaspect luchtkwaliteit het project niet in de 

weg. 

Als aannemelijk is dat aan een of een combinatie van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen 

luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: 

a. Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde. 

b. Een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

c. Een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van een stof. 

d. Een project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van 

maatregelen. 

In dit onderzoek wordt getoetst aan punt a (weI of niet sprake van een feitelijke of dreigende 

overschrijding van een grenswaarde). 
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2.4 BESLUIT NIET IN BETEKENDE MATE BIJDRAGE (LUCHTKWALITEITSEISEN) 

Gelijktijdig met de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen is het 'Besluit met in betekenende mate 

bijdragen (luchtkwaliteitseisen) van 30 oktober 2007 in werking getreden. 

Een project draagt 'niet in betekende mate' bij aan de concentratie fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (N02) 

in de buitenlucht als de 3% grens met wordt overschreden. Hiermee wordt bedoeld 3% van de 

grenswaarde (40 fAg/m3) voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof of stikstofdioxide. Dit betekent dat 

feitelijk een toename van 1,2 fAg/m3 toelaatbaar wordt geacht. 

2.5 REGELING BEOORDELING LUCHTKWALITEIT 2007 

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 worden o.a. de rekenmethoden beschreven voor de 

verschillende situaties. Zo zijn er twee standaardrekenmethodes ontwikkeld voor het rekenen aan de 

luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer, standaardrekenmethode 1 en 2. En er is een rekenmethode voar 

de bepaling van de luchtkwaliteit nabij bedrijven, standaardrekenmethode 3. 

Reductie voor fijn stof afkomstig van natuurlijke bronnen (zeezout) 

Volgens artikeI5.19, derde lid van de Wet milieubeheer worden bij het vaststellen van het 

kwaliteitsniveau PMlO de zwevende deeltjes, die veroorzaakt worden door natuurverschijnselen, buiten 

beschouwing gelaten. In bijlage 4 uit de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007' is een aftrek 

opgenomen voor concentraties fijn stof die zich van nature in de lucht bevinden. Het gaat hier om zeezout. 

Afhankelijk van de regio in Nederland wordt voor zeezout 3 tot 7 fAg/m3 in mindering gebracht op de 

berekende jaargemiddelde concentratie fijn sto£. Voor plangebied geldt een zeezoutcorrectie van 6 flg/m3. 

Het aantal overschrijdingsdagen mag in heel Nederland met 6 dagen worden verminderd. 

N.B. binnenkort wordl de RBL2007 gewijzigd mel belrekking tot de zeezoutcorreclie. Uil onderzoek is gebleken dal de 

vigerende zeezoulcorrectie Ie hoog is en wordl aangepasl in de RBL2007. De nieuwe zeezoutcorrectie varieert van 1 

tot 5 ~g/m3. De correctie voor het aantal overschrijdingsdagen wordt ook locatieafhankelijk en varieert van 2 tol 4 

dagen. De nieuwe zeezoulcorreclie is verwerkl in het PreSRM v1.2 van 2012 (1001 van het ministerie I&M). 

V~~r dil onderzoek is gebruikgemaakl van de nieuwe zeezoulcorreclie. Hiermee wordt geanticipeerd op de komende 

wijziging en wordt een worstcase benadering gehanteerd. 

2.6 TOEPASBAARHEIDSBEGINSEL EN BLOOTSTELLlNGSCRITERIUM 

Toepasbaarheidsbeginsel 

In de Wet milieubeheer is opgenomen dat de luchtkwaliteit niet langer getoetst hoeft te worden op 

plaatsen waar geen mensen kunnen komen. De belangrijkste gevolgen van artikel5.19 zijn: 

Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen 

permanente bewoning is. 

Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de middenberm van wegen, 

tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm. 

Blootstellingscnterium 

De luchtkwaliteit moet alleen bepaald (gemeten of berekend) worden op plaatsen waar de blootstelling 

significant is. Bij toetsing van de gevolgen van een project aan de luchtkwaliteitseisen is dus van belang 

dat de plaatsen worden bepaald waar significante blootstelling plaatsvindt. Daarvoor moet eerst duidelijk 

zijn wat significant is of niet. 
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In arlikeJ22 van de Rcgcling lx."OOrdding luchlkwalitcil2007 (Rbi) staat dal de luchlkwaliteit wordt 

bt!paald up plaalSl'n waar de bcvolking 'kan worden blootgesteld gedu rende ccn periode die in 

vcrgelijking mel de middclingstijd van de bclrcffende luchtkwaliteitscissignificanl is'. Hieruil blijkl dal de 

duur van de periode dal iemand (1 individu) gemiddeld wordt blootgcstcld bcpalend is voor de vraag of 

de luchtkwalilcit dient Ie worden beoordceld. Er wordt daarbij verder geen onderscheid gemaakt naar de 

gevoeligheid van groepcn of de aard van hel verblijf. De grcnswaarden zijn opscslcld ten bchoeve van de 

gczondhcid van de sehele bcvolking. 

Hiermcc wordl bcdoeld dol bij de bcpaling of ccn verblijfstijd signifi cant is, de verblijfslijd vcrgeleken 

moel worden met ccn ~la r, dag of UUf, afhankclijk van de vraa~ of jt! Ie makcn hcbt met cen 

jilargemiddclde, ccn daggcmiddclde of C(!n uurgcmiddcldc grcnswai'lrde voor ccn stol. 
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Uitgangspunten en methodiek 

In dit luchtkwaliteitsonderzoek is gebruik gemaakt van de berekeningen zoals recentelijk zijn uitgevoerd 

in het kader van het MER van de Zuidelijke randweg. De berekeningen in het MER zijn dusdanig 

opgesteld dat de toetsing conform de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 kan plaatsvinden. 

Methode/werkwijze luchtkwaliteitsonderzoek 

De berekeningen zijn verricht met het computerprogramma Geomilieu v2.02. De luchtverspreiding van 

het wegverkeer is berekend volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

De verspreidingsberekeningen zijn voor buitenstedelijke wegen verricht volgens Standaardrekenmethode 

2. Dit model is gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM). De verspreidingsberekeningen voor de 

binnenstedelijke wegen zijn verricht volgens Standaardrekenmethode 1. 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de verkeerscijfers voor het jaar 2025 en de emissie en 

achtergrondconcentraties voor het jaar 2015 Gaar van openstelling). Doordat de verkeerscijfers voor 2025 

hoger zullen zijn en de emissiecijfers en achtergrondconcentraties van 2015 (vanwege het schoner worden 

van verkeer in de toekomst) het hoogst zijn, is deze aanpak te beschouwen als worst-case. 

Met behulp van Geomilieu zijn de concentraties op de wettelijke toetsafstand van de wegen (10 meter 

vanaf kantverharding) berekend om te bepalen of er sprake is van overschrijdingen van de wettelijke 

grenswaarden. Tevens is daarnaast op een grover immissiepunten-grid gerekend om contouren te kunnen 

genereren. Hierdoor wordt ook verder van de weg inzicht verkregen in de effecten op de luchtkwaliteit. 

Het luchtkwaliteitsonderzoek is uitgevoerd voor de maatgevende stoffen stikstofdioxide (N02) en fijn sto£ 

(PMlO). De achtergrondconcentraties van deze stoffen liggen in Nederland in de buurt van de 

grenswaarden, waardoor er een verhoogde kans is dat deze worden overschreden. 
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Berekeningsresultaten 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Het onderzoeksgebied wordt tenminste 

bepaald door de wegen waar sprake is van een relevant effect op de luchtkwaliteit als gevolg van de 

aanleg van de Zuidelijke Randweg. Binnen dit onderzoeksgebied zit de gehele bebouwde kom van Borne 

en tevens de rijkswegen Al en A35 ter hoogte van het plangebied. De grootste en mogelijk relevante 

effecten op de luchtkwaliteit ten gevolge van het project zullen binnen dit gebied optreden. Aanvullend is 

daarnaast nog de luchtkwaliteit berekend ter plaatse van de NSL momtoringspunten langs de Al en A35. 

De berekeningen zijn verricht voor zowel de autonome situatie als de plansituatie met reaIisatie van de 

Zuidelijke randweg. Ondanks dat voor de onderbouwing van het bestemmingsplan het feitelijk volstaat 

aIleen de luchtkwaliteit in de situatie na realisatie van het plan inzichtelijk te maken, zijn in deze 

rapportage ook de berekeningsresultaten voor de autonome ontwikkeling opgenomen. Hierdoor wordt 

met aIleen aangetoond of er aI dan met sprake is van overschrijding van de wettelijke grenswaarden maar 

wordt ook inzicht gegeven in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit ten gevolge van de voorgenomen 

plannen. 

Het onderzoeksgebied is evenals het trace van de Zuidelijke randweg weergegeven op Afbeelding 1. 

Legenda 

Afbeelding 1: Onderzoeksgebied 
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Toetsing wettelijke grenswaarden binnen onderzoeksgebied 

Uit de rekenresultaten blijkt dat er binnen het onderzoeksgebied in zowel de autonome ontwikkeling als 

in de situatie met Zuidelijke randweg er geen overschrijdingen van de grenswaarden voar N02 of PMIO 

berekend worden. De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie N02 en PMlO in de autonome situatie 

zonder randweg en in de plansituatie met randweg zijn weergegeven in Tabel3. De locaties zijn 

weergegeven op Afbeelding 2. De berekende verschillen zijn klein. 

locatie N02 N02 locatie PM,. 

[flgl 

m 3l 
Autonome Langs A35/A i t.h. v. afrit 36,04 Langs A 1 ten oosten van 

ontwikkeling 29 Borne-west (punt 1 op knooppunt Buren (punt 2 op 

afbeelding) afbeelding) 

Plansituatie Langs A35/A1 t.h.v. afrit 35.77 Langs A 1 ten oosten van 

29 Borne-west (punt 3 op knooppunt Buren (punt 4 op 

afbeeldin!l) afbeeldin!ll 

Wettelijke grenswaarde 40 Wettelijke grenswaarde 

Tabe13: Hoogst berekende concentraties N02 en PM10 

Afbeelding 2: Hoogst berekende concentraties N02 en PM10 

PM,. 

[flgl m 31 

21,38 

21,34 

40 

(32,4 = !lrenswaarde 24-uursgemiddeldet 

2025 AD· hoogsle concenlralie N02 

2025 AO· haogsle concenlralie PM10 

2025 VKA· haagsle concenlralie N02 

2025 VKA· hoagsle concenlralle PM 1 0 

In Afbeelding 3 tjm Afoeelding 6 zijn op een aantal representatieve punten op de wettelijke toetsafstand 

van 10 meter de concentraties N02 en PMIO weergegeven. 
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Albeelding 3: Over/,icht concentraHcs N0:2in de aulonome ontwikkeling 

Afbeelding 4: Overziehl concenlTaties PMlO in de autonome onlwikkeling 
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Afbeelding 5: Over.t:icht concentralies N02 in de plansituatie met Zuidelijke randweg 

Afbeelding 6: Overzicht concentraties PM In in de plansiluatie mel ZUidelijke randweg 

Tcvcns ~ijn cr voor N02 en PM'0 conlourberekeni.ng n verticilt. De b r~ende C III w:el .djn w~I!C!5l:gl:ven 

op Afbeelding 7 11m Afbeelding 10. 
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Afbeelding 7: Jaargemiddelde concentratie NOzin de autonorne ontwikkeling 

Afbeelding 8: Jaargerniddelde concentratie PM'0in de autonorne ontwikkeling 

I 076724493:8 - Definitief ARCADIS 117 



I Onderzoek luchlkwalileil Zu~eliike randweg Borne 

Legenda 
2025 VKA 

Afbeelding 9: Jaargemiddelde concentratie NOzin de plansituatie met Zuidelijke randweg 

Legenda 

2025VKA 

Afbeelillng 10: Jaargemiddelde concentratie PMloin de plansituatie met Zuidelijke randweg 

Toetsing wettelijke grenswaarden ter plaatse van NSL-pullten 

Ter plaatse van de NSL-rekenpunten langs de rijkswegen Al en A35 is de luchtkwaliteit berekend. De 

ligging van de rekenpunten ter hoogte van het plangebied is weergegeven op Afbeelding 11. 
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Afbeelding 11: Ligging NSL toetspunten Al/A35 t.h.v. plangebied 

De berekeningen zijn verricht voor alle op de afbeeiding weergegeven punten. Uit de berekeningen voIgt 

dat er ter plaatse van geen van de punten een overschrijding van wetteIijke grenswaarden N02 of PMlO 

wordt berekend in zowel de autonome situatie als de situatie met randweg. De verschillen tussen de 

berekende concentraties in de autonome situatie en de situatie met randweg zijn gering. 

De berekende concentraties ter plaatse van een aantal maatgevende punten zijn weergegeven in Tabel 4. 

Nr. nulalternatief nulalternatief VKA VKA 

NO: [pg/ m3) PM1o[J.lgl m'J NO. [I-\gl m3J PMlo{~lg/ ml) 

1 24.33 19.28 24.63 19.32 

2 25.51 19.39 25.55 19.39 

3 25.19 19.42 25.22 19.42 

4 33.61 20.65 33.34 20.6 

5 23.44 19.03 23.44 19.03 

6 31 .39 21 .50 31.02 21.44 

7 30.43 21 .07 30.12 21 .02 

8 29.95 21 .31 29.67 21 .26 

9 34.81 20.89 34.79 20.89 

Wetlelijke 40 40 40 40 

grenswaarde 

Tabe14: Berekende concentraties t.p . v. NSL punten 
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Conclusies 

Als aan de grenswaarden uit Bijlage 2 bij de Wet milieubeheer, behorende bij Tite15.2 Luchtkwaliteitseisen 

van de Wet milieubeheer, wordt voldaan, dan staat het milieuaspect luchtkwaliteit de realisering van de 

Zuidelijke randweg niet in de weg. 

Als aannemelijk is dat aan een of een combinatie van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen 

luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: 

a. Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde. 

b. Een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

c. Een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van een stof. 

d. Een project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van 

maatregelen. 

In dit onderzoek is getoetst aan punt a (weI of niet sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding 

van een grenswaarde). 

Uit het onderzoek voIgt dat er binnen het onderzoeksgebied ten gevolge van de realisatie en het gebruik 

van de Zuidelijke randweg er geen overschrijdingen van de grenswaarden voor N02 of PMlO berekend 

worden. Dit geldt voor zoweI de jaargemiddelde concentraties als de 24-uursgemiddelde voor PM10. De 

hoogst berekende jaargemiddelde concentratie N02 bedraagt 35.77 [fIg/ m3] en PM1021,34 [fIg/ m3]. Deze 

concentraties zijn berekend nabij de rijkswegen Al en A35. Ter hoogte van het secundaire wegennet zijn 

de berekende concentraties beduidend lager. 

Het aspect luchtkwaliteit zal geen juridische belemmering mogen zijn in de planvorming. 
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