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Algemeen toetsingskader 
De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting. In deze wet 
zijn normen voor geluid van weg- en railverkeer en industrie vastgelegd. De Wet geluidhinder hanteert 
ten hoogst toelaatbare geluidsbelastingen voor het realiseren van nieuwe geluidsgevoelige 
bestemmingen. Onder voorwaarden is het mogelijk een hogere toelaatbare geluidsbelasting vast te 
stellen. Het vaststellen van een hogere dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting is mogelijk na 
bestuurlijke afweging. In de Wet geluidhinder is slechts een algemeen criterium voor het vaststellen 
van een hogere waarde opgenomen. Het college heeft ervoor gekozen een gemeentelijk 
ontheffingsbeleid voor woningen te ontwikkelen om enerzijds de mogelijkheid te vergroten om de 
leefomgevingskwaliteit te verbeteren en anderzijds als onderbouwing te dienen voor de 
ontheffingsbesluiten. Doelstelling van het beleid is dat in het ruimtelijke ontwerp het aantal 
gehinderden in woningen geminimaliseerd wordt. Ruimtelijke plannen worden getoetst aan het 
ontheffingsbeleid. 
 
 
Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Terbregge 
Met het bestemmingsplan Nieuw Terbregge wordt de bouw van 24 woningen op 3 locaties mogelijk 
gemaakt door middel van een wijzigingsbevoegdheid. De locaties zijn gelegen nabij de Bergse Linker 
Rottekade ten westen en ten noorden van de bestaande bebouwing in Nieuw Terbregge. De 
woningen dienen aan de normen uit de Wet geluidhinder te worden getoetst en daaraan te voldoen.  
 
Akoestisch rapport 
Voor het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door Gemeentewerken met 
projectcode 20090011 / MR8108 van 20 november 2009. In het geluidonderzoek wordt ingegaan op 
de bronnen wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai. Het geluidsonderzoek voldoet aan de 
bepalingen van de Wet geluidhinder. Het akoestisch rapport omvat verschillende locaties. Op twee 
locaties (2 en 4) worden geen geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt en deze maken dan 
ook geen deel uit van dit besluit hogere waarden. De voor dit besluit relevante locaties zijn de, zoals in 
het akoestisch rapport benoemde locaties: 
 

- locatie 1 (wijzigingsbevoegdheid A, ter hoogte van Bergse Linkerrottekade 20) 
- locatie A (wijzigingsbevoegdheid B, ten noorden van de Marie Overijnderweg) 
- locatie B (wijzigingsbevoegdheid B, ten noorden van de Piet van de Polsingel) 

 
De bebouwingsmogelijkheden op locatie 1 en A zijn aangepast op grond van het akoestisch 
onderzoek. Zonder aanpassing was er sprake van een geluidsbelasting vanwege Rijksweg A20 die 
hoger was dan de maximaal vast te stellen hogere waarde. 
 
Wegverkeer 
Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting de voorkeurswaarde voor wegverkeerslawaai van 48 dB 
vanwege de Bergse Linker Rottekade op locatie 1 met maximaal 1 dB wordt overschreden. De 
geluidsbelasting blijft hiermee lager dan de maximaal vast te stellen hogere waarde van 63 dB voor 
nieuwe woningen in de zone van een bestaande binnenstedelijke weg conform artikel 83 Wet 
geluidhinder. 
 
Uit het onderzoek volgt verder dat de voorkeurswaarde voor wegverkeerslawaai van 48 dB vanwege 
de A20 met maximaal 2 resp., 5 dB wordt overschreden op locatie B resp. , locatie 1 en A. Op locatie 
1 en A is de geluidbelasting even hoog als de maximaal vast te stellen hogere waarde voor nieuwe 
woningen in de zone van een bestaande buitenstedelijke weg conform artikel 83 Wet geluidhinder. 
 
Railverkeer 

 



Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting de ten hoogst toelaatbare waarde van 55 dB voor 
nieuwe woningen langs een aanwezige spoorlijn (traject 601, Rotterdam Noord – Rotterdam 
Alexander) niet overschrijdt.  
 
Procedure  
De mogelijkheid om de woningen te realiseren, wordt in het bestemmingsplan Nieuw Terbregge 
vastgelegd. Op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder zijn burgemeester en wethouders 
bevoegd tot het vaststellen van hogere grenswaarden. Artikel 110c, lid 1 van de Wet geluidhinder 
bepaalt daarbij dat bij de voorbereiding van een dergelijk besluit afdeling 3.4 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht van toepassing is. In dit artikel wordt tevens bepaald dat het ontwerpbesluit hogere 
waarden tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Conform de Wet 
geluidhinder dienen bij de vaststelling van een bestemmingsplan de waarden dan wel de hogere 
waarden in acht te worden genomen, die in deze wet als ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 
worden aangemerkt. De hogere waarden dienen uiterlijk tegelijkertijd met het bestemmingsplan te 
worden vastgesteld.  
 
Op het besluit tot vaststelling van een hogere waarde is afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing. Conform artikel 110c lid 1 van de Wet geluidhinder wordt dit 
ontwerpbesluit hogere waarden tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Terbregge ter 
inzage gelegd.  
 
Het besluit hogere waarden wordt opgesteld ten behoeve van de woningen die met het 
bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Indien het deel, of een deel van het bestemmingsplan, 
waarvoor het besluit hogere waarden wordt opgesteld niet in werking treedt vervalt het besluit of dat 
deel van het besluit. Indien het plan ten opzichte van het ontwerp, of in beroep zodanig wijzigt, dat het 
ontwerpbesluit hogere waarden niet meer daarin voorziet zal een nieuwe procedure voor het 
vaststellen van hogere waarden gevolgd moeten worden.  
 
De termijn voor het indienen van een beroepsschrift tegen het besluit hogere waarden vangt aan met 
ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot de vaststelling van het 
bestemmingsplan. 
 
Motivering van het besluit 
Onderzocht is of er maatregelen te treffen zijn die een reductie van de geluidbelasting tot gevolg 
hebben. Op basis van het ontheffingenbeleid van de gemeente Rotterdam is achtereenvolgens 
gekeken naar: bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en ten slotte naar maatregelen bij de 
ontvanger. 
 
Bronmaatregelen 
In het rapport is onderzocht of een stiller type asfalt een geluidreductie tot gevolg kan hebben. Uit het 
onderzoek is gebleken dat het wegdek van de A20 reeds beschikt over relatief stil asfalt. Een nog 
stiller type asfalt aanleggen zou een geluidreductie van 2 dB op kunnen leveren. Gezien het beperkte 
aantal woningen is deze maatregel niet kosteneffectief.  
 
Overdrachtsmaatregelen 
Het aanleggen van een geluidswal langs de Bergse Linker Rottekade stuit op overwegende bezwaren 
van stedenbouwkundige aard. Langs de A 20 is reeds een geluidswal en een geluidsscherm 
aanwezig. Verhoging van deze afschermende voorzieningen is gezien het beperkte aantal woningen 
niet kosteneffectief. 
 
Ontvanger 
 
De beoogde woningen, waarbij de voorkeurswaarde van 48 dB wordt overschreden, moeten aan de 
geluidsnormen van het Bouwbesluit voldoen en zullen derhalve worden voorzien van de aanvullende 
geluidwerende gevelmaatregelen. Het treffen van geluidwerende gevelvoorzieningen is technisch en 
financieel haalbaar. 
 
Cumulatie van geluid 
Cumulatie van geluid is niet aan de orde aangezien alleen de voorkeurswaarde voor 
wegverkeerslawaai wordt overschreden. 

 



 
Ontheffingsbeleid 
Het “Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder” van de gemeente Rotterdam is door de gemeenteraad op 14 
augustus 2007 vastgesteld. Op basis van het Ontheffingsbeleid dient elke woning voorzien te zijn van 
een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.  
Voor woningen met een gecumuleerde geluidbelasting hoger dan 53 dB (inclusief aftrek) als gevolg 
van wegverkeer dient voor realisatie aan de DCMR (of diens opvolger) aangetoond te worden, dat de 
woningen beschikken over een geluidluwe gevel en buitenruimte, of aan de DCMR aangetoond te 
worden dat voldoende aandacht wordt geschonken aan de leefomgevingskwaliteit; Gezien de 
optredende geluidsbelastingen is dit vrijwel zeker mogelijk. Binnen de wijzigingsbevoegdheid is 
daardoor voldoende ruimte om te voldoen aan het gemeentelijk ontheffingsbeleid.  
 
Conclusie 
Voor wegverkeerslawaai blijkt het niet mogelijk met bron- en/of overdrachtsmaatregelen de 
geluidsbelasting tot de voorkeurswaarde van 48 dB te reduceren. 
 
 
Zienswijzen 
Aan belanghebbenden wordt de gelegenheid geboden om mondeling en/of schriftelijk zienswijzen in 
te dienen tijdens de zes weken durende periode van de ter inzage legging. 
 

 



 
Besluit 
Wegverkeer 
Gelet op de artikelen 83 en 110a van de Wet geluidhinder besluiten Burgemeester en Wethouders van 
Rotterdam voor het bestemmingsplan Nieuw Terbregge de hogere waarden vanwege 
wegverkeerslawaai als volgt vast te stellen. 
 
Wijzigingsbevoegdheid Locatie * bestemming Zoneplichtige 

weg 
Hogere waarde 
in dB 

Bergse Linker 
Rottekade 

49 
 

A 1 8 woningen 

Rijksweg A20 53 

B A 6 woningen Rijksweg A20 53 

B B 10 woningen Rijksweg A20 50 

 
Aan dit besluit verbinden wij de volgende voorwaarde: 
Voor woningen met een gecumuleerde geluidbelasting hoger dan 53 dB (inclusief aftrek) als gevolg 
van wegverkeer dient voor realisatie aan de DCMR (of diens opvolger) aangetoond te worden, dat de 
woningen beschikken over een geluidluwe gevel en buitenruimte, of aan de DCMR aangetoond te 
worden dat voldoende aandacht wordt geschonken aan de leefomgevingskwaliteit; 
 
 
* Voor de locaties zie bijlage 2, 5 en 6 van het akoestisch onderzoek van Gemeentewerken met 
projectcode 20090011 / MR8108 van 20 november 2009 
 
Andere wettelijke regelingen 
Het onderhavige besluit betreft ontheffing op grond van de Wet geluidhinder. Dit besluit laat onverlet 
dat er voor realisering van het bouwplan mogelijk rekening gehouden dient te worden met andere 
wettelijke bepalingen. 
 
 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS VAN ROTTERDAM 
 
DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN, 
(voor deze) 
 
 
 
 
 
 
Drs. H. van Smaalen 
Directeur Bijzondere Diensten 
 
 
 
 
 
Afschrift 

 



Een afschrift van dit besluit wordt verzonden naar: 
 

- Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam 
- Nader te bepalen 

 


