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Hierbij delen wij u mee, dat de beschikking op bovenvermelde aanvraag Wet 
geluidhinder is bekendgemaakt. Een exemplaar van de beschikking {met de daarbij 
behorende bescheiden) en de kennisgeving daarvan gaan hierbij. 

burgemeester en wethouders van Zwolle 
lens dezen, 

lagen; 
- peschikfctqg (considerans met voofac^Httgn) 
-JKennisgevim 

op opdrachten die door gemeente Zwolle worden verstrekt, zijn de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Zwolle van toepassing, 
gedeponeerd bij KvK Zwolle onder nummer 3132. 

http://www.zwolle.nl


# 
BEKENDMAKING BESCHIKKING WET GELUIDHINDER 
HOGERE GRENSWAARDEN 

Burgemeester en wethouders van Zwolle nraken bekend: 

Op 14 juni 2010 heeft de Gemeente Zwolle e^n verzoek tot het vaststellen van een hogere waarde voor 
de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vioor wegverkeerslawaai ontvangen. Dit verzoek heeft 
betrekking op de voorbereiding van het bestem mingsplan "De Vrolijkheid" te Zwolle. 

Uit onderzoek is gebleken (akoestische onderzcek "Bestemmingsplan De Vrolijkheid te Zwolle" rapport 
kenmerk: 20080631-05 d.d. 8 januari 2010) dat de geluidsbelasting ter plaatse van het schoolgebouw aan 
het Rechterland 1, vanwege het wegverkeerslawaai afkomstig van de rijksweg A28 en het Rechterland, 
hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 d B (Lden). 

Er wordt een hogere waarde verzocht voor l̂et schoolgebouw van maximaal 56 dB (Lden). 

De hogere grenswaarden zijn inclusief de co-rr-frctie van 5 dB op basis van artikel 11 Og Wet geluidhinder. 
Opgemerkt wordt dat het maximaal toegestanie birnenniveau in de geluidsgevoelige ruimten van de 
woningen de waarde van 33 dB (in Lden) niet te boven mag gaan. 

Mogelijkheden tot inzien: 
De beschikking hogere grenswaarden Wet gelljidhinder met ter zake zijnde stukken liggen van 
19 augustus 2010 tot en met 29 september 20' O ter inzage in het Informatiecentrum, Lubeckplein 2 (voor 
tijdstip zie rubriek "openingstijden ..." elders in de advertentie). 

De beschikking hogere grenswaarden Wet gel u idhinder is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet 
gewijzigd. 

Geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie 
redelijkerwijs kan worden venA/eten dat hij geeir zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 Algemene wet 
bestuursrecht naar voren heeft gebracht. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden besroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

De beroepstermijn voor dit besluit begint ^|) de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen 
het besluit tot vaststelling van het bestemiriiiigsplan "De Vrolijkheid", 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende 
aan wie redelijkenA/ijs kan worden verweten dat hij^zij geen zienswijze over het ontwerpbesluit heeft 
Ingebracht. 

Het verzoek om voorlopige voorziening moet wworden gericht aan de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Op opdrachten d i tkoor gemeente Zwolle worden verstrekt, zijn de aigie'T>sne inkoopvoorwaarden van gemeente Zwolle van toepassing, 
gedeponeerd bij KvK Zwolle onder nummer 3132. 
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besluit 

Onderwerp : besluit (hogere waarde) Wet geluidhinder 
Rechterland 1 te Zwolle 

Datum : 16 augustus 2010 
Nummer :Z100618 215374684 

Burgemeester en wethouders van gemeente Zwolle oven/vegen het volgende. 

1. inleiding 
Op 14 juni 2010 heeft de Gemeente Zwolle een verzoek tot het vaststellen van een 
hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor wegverkeerslawaai 
ontvangen. Dit verzoek heeft betrekking op de voorbereiding van het bestemmingsplan 
"De Vrolijkheid" te Zwolle. 

Uit onderzoek is gebleken (akoestische onderzoek "Bestemmingsplan De Vrolijkheid te 
Zwolle" rapport kenmerk; 20080631-05 d.d. 8 januari 2010) dat de geluidsbelasting ter 
plaatse van het schoolgebouw aan het Rechterland 1, vanwege het wegverkeerslawaai 
afkomstig van de rijksweg A28 en het Rechterland, hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB (Lden). 

Er wordt een hogere waarde verzocht voor het schoolgebouw van maximaal 56 dB 
(Lden). 

2. wettelijk kader 
Op grond van artikel 110a Wet geluidhinder zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd 
een hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai vast te stellen dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB (Lden). 

3. procedure 
Op basis van de ingediende gegevens, het akoestisch rapport en de toets aan het 
Gebiedsgericht Milieubeleid van de Gemeente Zwolle zijn we voornemens een hogere 
grenswaarde voor wegverkeerslawaai vast te stellen ten behoeve van het schoolgebouw 
aan het Rechterland 1 te Zwolle. 

Bij de totstandkoming van dit besluit is het bepaalde in afdeling 3.2, 3.6 en 3.7 en de 
artikelen 4:7 t/m 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in acht genomen. 

Het voornemen om hogere grenswaarden geluid vast te stellen is op 30 juni 2010 
gepubliceerd in het huis-aan-huis-blad "De Peperbus". Het ontwerp van de beschikking 

Besluit Rechterland 1 dd 16 augustus 2010. kenmerk Z100618^215374684 

Op opdrachten die door gemeenle Zwolle worden verstrekt, zijn de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Zv^olle van toepassing, 
gedeponeerd bij KvK Zwolle onder nummer 3132. 
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hogere grenswaarden en de ter zake zijnde stukken hebben van 1 juli 2010 tot en met 11 
augustus 2010 ter inzage gelegen. 
Gedurende deze termijn zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om schriftelijk 
en/of mondeling zijn of haar zienswijzen kenbaar te maken. 

Naar aanleiding van deze ter inzage legging is op 6 juli 2010 een mondelinge zienswijze 
ingediend door de heer S. Scholte, wonende aan de Haersterveerweg 1, te Zwolle. 
De ingediende zienswijzen zijn binnen de daarvoor gegeven termijn binnengekomen en 
zijn betrokken bij de belangenafweging. 

Alvorens een zienswijze inhoudelijk behandeld kan worden, dient beoordeeld te worden 
of de indiener van de zienswijze als belanghebbende kan worden aangemerkt. Op grond 
van artikel 1:2 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht moet als belanghebbende 
worden aangemerkt degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 5 
december 2007 (zaaknummer 200701057/1), geoordeeld dat bij een besluit omtrent de 
vaststelling van hogere grenswaarden, naast degene die om deze vaststelling heeft 
verzocht, rechtstreeks betrokken zijn de (toekomstige) eigenaar, een andere zakelijke 
gerechtigde of de gebruiker van de woning, Hieraan ligt ten grondslag dat een besluit tot 
vaststelling van een hogere grenswaarden alleen voor de in het besluit genoemde 
woning of perceel gevolgen heeft. 
Nu het in casu niet gaat om de woning van de heer Scholte en deze ook niet de 
hoedanigheid bezit van eigenaar, zakelijk gerechtigde of gebruiker van het perceel, 
Rechterland 1, waarvoor de hogere grenswaarden worden vastgesteld zijn de belangen 
van de heer Scholte niet rechtstreeks bij het bestuit betrokken. 
De heer Scholte kan niet als belanghebbende worden aangemerkt. Daarom wordt deze 
niet-ontvankelijk verklaard in de ingediende zienswijze. Een inhoudelijke behandeling van 
de zienswijze kan hier daarom achterwege blijven. 

4. Beschikking 
Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder 
is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals opgenomen in afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (artikel 110c Wet geluidhinder). 

In dat kader heeft het ontwerpbesluit hogere waarde en de bijbehorende stukken vanaf 1 
juli 2010 tot en met 11 augustus 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen. 

besluit 
Gelet op het bovenstaande en de Wet geluidhinder en de paragrafen 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht 

Besluit Rechterland 1 d.d 16 augustus 2010. kenmerk Z100618_215374684 

Op opdrachten die door gemeente Zwolle worden verstrekt, zijn de algemene tnkoopvoonMaarden van gemeente Zwolle van toepassing, 
gedeponeerd bij KvK Zwolle onder nummer 3132. 
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besluiten wij: 

op verzoek van de Gemeente Zwolle, hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai 
vast te stellen, overeenkomstig de bij deze beschikking behorende en als zodanig 
gewaarmerkte bescheiden. 

De hogere grenswaarden zijn als volgt; 

Tabel 1: optredende gevelbelasting ten gevolge van rijksweg A28 

Beoordelingspunt Omschrijving Hoogte kadastraal perceel Beoordelingspunt Omschrijving 
5 meter 

001A noordwest gevel 50 dB (Lden) B5525 

Tabel 2: optredende gevelbelasting ten gevolge van het Rechterland 

Beoordelingspunt Omschrijving Hoogte kadastraal perceel Beoordelingspunt Omschrijving 
5 meter 

001B noordoost gevel 52 dB (Lden) B5525 
001C Zuidoost gevel 56 dB (Lden) B5525 

De hogere grenswaarden zijn inclusief de correctie van 5 dB op basis van artikel l lOg 
Wet geluidhinder. Opgemerkt wordt dat het maximaal toegestane binnenniveau in de 
geluidsgevoelige ruimten van de woningen de waarde van 33 dB (in Lden) (voor 
wegverkeerslawaai) niet te boven mag gaan. 

Beroep 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beroepstermijn voor dit besluit begint 
op de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan "De Vrolijkheid". 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Geen beroep kan worden 
ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij 
geen zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingebracht. 

Besluit Rechterland 1 d.d. 16 augustus 2010. kenmerk Z100618_215374684 

Op opdrachten dte door gemeenle Zwolle worden verstrekt, zijn de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Zwolle van toepassing, 
gedeponeerd bij KvK Zwolle onder nummer 3132. 
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Hiervoor dient een beroepschrift te worden ingediend, dat naam en adres, dagtekening, 
nummer of omschrijving van het besluit en de gronden van het beroep moet bevatten. 

De beschikking treedt met ingang van 9 september 2010 in werking, tenzij voor die datum 
bep^epTslngesteldên^BerKu^oek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval 
rardt de beschikking niet van krSicht voordat op dat verzoek is beslist. 

Zwolle, 

r l o C - C>tA.*"t€ lAAff •« J ' ^ ^ 

inschrijving Kadaster 
Dit besluit wordt toegezonden aan het Kadaster met het verzoek tot inschrijving in de 
Openbare Registers van het Kadaster. In dat kader is dit document in de 
linkerbenedenhoek voorzien van de aanduiding "Hypotheken 4" en voorzien van een 
verklaring van eensluidendheid. 

verklaring van eensluidendheid 
Ondergetekende/n Henk Jan Meijer, burgemeester van de gemeente Zwolle, Grote 
kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, en Oenze Dijkstra, secretaris van de gemeente Zwolle, 
GroteJ^rkplein 15, 8011 PK Zwolle, verklaart/verklaren dat bovenstaand afschrift 
eensluidend is met het ter inschrijving aangeboden stuk. 

Bur^nieester en wethouders van Zwolle, 

drs. H.J. Meijer, burgemeester, 

Besluit Rechtedand 1 d.d 16 augustus 2010. kenmerk Z100618_215374684 

Op opdrachteUdie door gemeenle Zwolle worden verstrekt, zijn de algemene inkoopvoonwaarOen van gemeente Zwolle van toepassing, 
gedeponeerd t y KvK Zwolle onder nummer 3132. 


