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 Omgevingsdienst Regio Arnhem is een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, 

Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, 

Westervoort en Zevenaar en provincie Gelderland. 

 

Onderwerp 

Besluit hogere grenswaarde geluid 

 

 

 

Geachte mevrouw Van der Bij, 

 

Wij ontvingen uw aanvraag met het hierboven vermelde kenmerk. Wij 

vragen uw aandacht voor het volgende.  

 

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij willigen uw 

aanvraag voor het vaststellen van een hogere grenswaarde in. Wij 

vermelden het concrete besluit hieronder. 

 

Besluit 

Burgemeester en wethouders hebben op 3 april 2015 in het kader van 

de vaststelling van het bestemmingsplan “Schuytgraaf 2011, 

gedeeltelijke herziening 2015-01” een verzoek tot vaststellen van een 

hogere grenswaarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

op de gevel vanwege wegverkeerweglawaai van de Metamorfosenallee 

en de Marasingel  en railverkeerlawaai ten behoeve van het bouwen 

van woningen op veld 22B en 15E in Schuytgraaf, ontvangen. 

 

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 110a van de 

Wet geluidhinder een hogere grenswaarde voor de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen ten behoeve van de 

vaststelling van het bestemmingsplan “Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke 

herziening 2015-01” zoals opgenomen in de volgende tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem 

Gemeente Arnhem 

Mevrouw J. van der Bij 

Postbus 5465 

6802 EL  ARNHEM 
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BETREFT 

ADRES/LOCATIE 

(inclusief kadastraal 

nummer) 

AANTAL 

WONINGEN/ 

ANDERE 

GELUID-

GEVOELIGE 

BESTEMMINGEN 

VERZOEK 

VAST TE 

STELLEN 

HOGERE 

GELUIDS-

BELASTING 

IN dB 

TOEGE-

PASTE 

AFTREK 

IN dB 

(ART. 

110g 

Wgh) 

GEVEL-

AANDUI-

DING 

(NOORD/ 

ZUID 

ETC.) 

GELUID 

AFKOMSTIG 

VAN: (NAAM 

WEGVAK/ 

BAANVAK) 

CUMULATIE: 

(NAAM WEGVAK/ 

BAANVAK) 

Metamorfosenallee  

(veld 22b) 

Kadastraal no: nb 

50 woningen 51 dB 5 dB noord Metamorfosenallee n.v.t. 

Marasingel 

(veld 22b) 

60 woningen 58 dB 5 dB zuid Marasingel n.v.t. 

Kadastraal no: nb       

Spoorlijn Arnhem-

Elst 

(veld 15e) 

5 woningen (Blok 

B)   

65 dB  oost  n.v.t.  

 12 woningen  (Blok 

C) 

68 dB  oost  n.v.t. 

 16 woningen (Blok 

E en D) 

60 dB  oost  n.v.t. 

 

De verzochte hogere grenswaarde wordt vastgesteld overeenkomstig 

de in de bijlage toegevoegde documenten, die deel uitmaken van het 

besluit. 

 

Toelichting besluit 

Onderaan de brief geven wij de procedure en overweging aan. 

  

De in als bijlage toegevoegde documenten maken deel uit van het 

besluit. Deze documenten worden digitaal aan u verstuurd. 

 

Betaling leges  

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling 

nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges 

verschuldigd, zijnde een bedrag van € 1.486,00.   

 

De factuur zal op een later tijdstip naar u worden verzonden. 

Op deze factuur is vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt 

aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde 

grondslagen. 

 

Publicatie  

Het besluit wordt digitaal gepubliceerd op www.overheid.nl. 
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Rechtsmiddelen 

Tegen het besluit kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank 

door de belanghebbende, waaronder de aanvrager of 

derdebelanghebbende, wiens belang rechtstreeks bij het besluit is 

betrokken. Zij kunnen, in de periode zoals genoemd in de 

bekendmaking, beroep instellen. 

 

Het beroepschrift wordt ingediend bij de rechtbank Gelderland, afdeling 

Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Op grond van artikel 

6:5 van de Algemene wet bestuursrecht dient het beroepschrift ten 

minste te bevatten: 

o de naam en het adres van de indiener; 

o de dagtekening; 

o een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is 

gericht, tezamen met het zaaknummer zoals vermeld in het 

briefhoofd van ons besluit; 

o de gronden van het beroep. 

Voor de ontvankelijkheid van het beroep is het gelet op artikel 6:13 

van de Algemene wet bestuursrecht van belang dat er tijdig zienswijzen 

zijn ingebracht tegen het ontwerpbesluit.  

 

Crisis- en herstelwet 

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk1 van de Crisis- en herstelwet 

van toepassing.  

Dit betekent onder meer dat belanghebbenden in hun beroepschrift 

moeten aangeven welke bezwaren zij hebben tegen het besluit. Na 

afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden 

worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en 

herstelwet van toepassing is. 

 

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van 

de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Het indienen van 

een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of 

derdebelanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking 

treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd op 

grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet 

bestuursrecht. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden 

ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector 

Bestuursrecht, Postbus 9030,  

6800 EM Arnhem. Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening 

wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover 

een beslissing is genomen.  

 

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek een voorlopige voorziening te 

treffen, is het van belang dat: 

o een afschrift van het beroepschrift wordt toegezonden; 

o er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde 

spoed. 
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Voor het overige dient het verzoekschrift aan dezelfde in artikel 6:5 van 

de Algemene wet bestuursrecht opgesomde vereisten te voldoen als 

het beroepschrift.  

 

Vragen 

Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw G.H.W. Gerritse, 

telefoonnummer: (026) 377 41 45. Wij verzoeken u eventuele 

aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt 

u doen via postbus@odra.nl. 

 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van Arnhem, 

 

 

 

 

 

 

M.I.C.A. de Jong 

Afdelingshoofd 

Omgevingsdienst Regio Arnhem 

 

 

 

Bijlagen: 

- aanvraagformulier hgw - 03-04-2015 

- dgmr - akoestisch onderzoek - 03-04-2015 

- veld 22b alle wegen - 03-04-2015 

- veld 22b minervasingel-marasingel - 03-04-2015 

- veld 22b n837 - 03-04-2015 
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Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder. Het verzoek is ten 

behoeve van wegverkeer getoetst aan hoofdstuk 3 van het Besluit 

geluidhinder. Voorts is het verzoek getoetst aan het vigerende 

Beleidsplan geluid en de Nota uitvoeringsbeleid hogere grenswaarden 

gemeente Arnhem. 

 

Overweging 

Aanleiding 

De herziening 2015-01 van het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 

heeft betrekking op de velden 22B en 15E. Het voornemen bestaat om 

deze velden te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. 

 

Veld 22B is het oostelijk deel van veld 22 en ligt in het zuiden van de 

wijk Schuytgraaf. Aan de noordzijde wordt het veld begrensd door de 

bermen van de N837 (Metamorfosenallee), aan de zuidzijde door de 

Marasingel, aan de westzijde door een bestaande bomenrij (eiken), en 

aan de oostzijde door de ecologische zone.  

 

Veld 15E betreft het meest oostelijk gelegen deel van veld 15 in het 

centrumgebied van Schuytgraaf. Dit bouwveld wordt ingeklemd door de 

spoorlijn Arnhem-Nijmegen aan de oostzijde en een waterstructuur 

(singel) aan de westzijde. Aan de noordzijde grenst het veld ruwweg 

aan het archeologisch monument en aan de zuidzijde vormt een 

parkeerzone met aan de overzijde veld 18/19 de grens. 

 

In beide velden worden in de herziening van het bestemmingsplan 

woningen mogelijk gemaakt.  

 

De planologische regeling voor veld 22B heeft een flexibel karakter. De 

exacte locatie van de te ontwikkelen woningen binnen het bouwvlak is 

nog niet bekend. Bij de aanvraag hogere grenswaarden wordt 

uitgegaan van de, vanuit akoestisch oogpunt bezien, slechtst mogelijke 

situatie. De geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen langs 

de radialen (N837 en de Marasingel)  overschrijdt de 

voorkeursgrenswaarden.  

 

Voor veld 15E geldt, dat de geluidsbelasting op de gevels van alle 

woningen door het spoor de voorkeursgrenswaarden overschrijdt.  

 

Ten behoeve van beide ontwikkelingen moet voor een aantal nieuw te 

realiseren woningen een hogere grenswaarde in verband met 

geluidhinder worden aangevraagd. 

 

Inhoudelijke overweging 

Voor de inhoudelijke overweging verwijzen wij u naar de bijlage 

“Aanvraagformulier hgw Schuytgraaf veld 22B” d.d. 16 april 2015. 
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Eindconclusie 

De geluidbelasting in het gebied voldoet aan de criteria van de Wet 

geluidhinder, het Besluit geluidhinder en het gebiedsgerichte 

geluidsbeleid van de gemeente Arnhem. Er is geluidstechnisch dan ook 

geen belemmering om hogere grenswaarden vast te stellen. Daarnaast 

is er sprake van stedenbouwkundige overwegingen om ter plaatse 

nieuwbouw te realiseren. Het verlenen van hogere waarden past dan 

ook binnen de kaders zoals deze zijn gesteld in de Wet geluidhinder en 

in de gemeentelijke beleidsnotities. 

 


