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InleiEJincl
Hel" besternmings¡:lan De Krijü.$man richl ziclr op reolisatie van maxirnaal
1300 woningen cn 25.000 nr2 BVO ðat'ì gemenqcle functies waaroncler
maatschåppelilke, en bedrlJf:srraf.rge functtes op het kruitf¿briel< terrcin
(KNSË-ie rrein) en aangrenzende grorrden. Oe locatie llgt in de wettelijke
gelufdszone van de 41, de Þlaxiswee, de ontsluitinqsweg (zowel in het
plangebÌed als bu¡ten het plange'bied), cle oplafrit van dc,Al naar de
ontslrritingsweg en 11e ver'lenqcle Maxisweg die de ontsluitingsweg e n de,r

op/afril van de A1 melL ltluiden verbindt, Daarorn is onderzochl wat de
toekomstiç1e gelLtidbelast¡ng z¿ll zijn vanuiege genoernde wegen op (le
v.roningen en ¿ndere geluidgevoelige besLemmingerr in hel plarrgebir¿d. De
tockomstige geluidbelasting op het plangebied De Krijgsnran vänweç¡e een
aantal van de genoenide wegen is lrogei- oan de voorkeursgrenswaarde,
Met dit besluit worden voor de woningerr en dndere qeluiclgevcef ige
br:stenrrningen in het plangeblecj hcgere i¡,raarden vastçesteld, Het g.f Ðt om
gedeeltcrn v¡¡n de percelen k.rd¿straal bekend çerneente MuirJe n .sectie A,
nunì''Ì'ìers 0312, 0^i14, 0335, 0336, 0337, 0371., 0373, 0382, 0409, 0444,
C)4¡15 en 0564.

Ovsrwoginge.n
!! p a trEclsit p p-e-ili k. t "i B p. d z, a.i,k
Het plangebied is in het verieden in gebruik geweest door kruttfabriek cje
Krijgsrnan. Vanuit het rijk en de provincie ligt er een woningbouwopgðve,
Daarom is i¡ het verleclen een traject ingezet oln te komen tol
transformðt¡e naar een woon-werkgebled. De fabricrk is d¿larr¡m reed:; cen
aantal jaren gelkrrjen gesloten, iliermee wordt het ook rnogelijk het gebierl
te ontdoen van explosieven en þcdenrverontrciniç¡inp,

Het. a ler¿ e-s,ltt-.ã ç lt . 
p n-tl" ̂ç2.ç ¡*sA l

l'4eI het akoestisc:h tapport met kÊrrnrerk plojeclnr. ]RÕ/A46/12,L441
Dêfintiûf versie 0L t1c1. 9 april 2014 van Aver:c de Bondt welke nndercJeel
uítmaakt van hert bes[emrningtplan, is bepaald welke geluirlbelasting cle
woninqen in het plangebiu'd ¿ullen ondervinden, Voor dr: loetsing van de
gcluidbelasting op de woninçen in het plangebied is hel van belang is dat
gr:zien de omslnndigheclen ln de markt het hestuur van Muiden gekozen
heeft r,oor een globaal besÌemmingsplan met directe bouwtitel, De Wet
geluidhinder is hier nlet op ingerlcht, De Wet geluiclhtnder is ingericht op
bepalìno van cJe geluldbelasting per woning uil,gaancle viÌn onder ant'jere
reflectie en afscherrning err dus op een vaststaand lrouwplan, Omclat hìer
çeen sprakc van Ìs, is het akoestisch orrderzoek en daarr¡ee cle vaststeltinq
van hogere woarden afwijkend opgezet, Hel plangebiecl is voor wat betrelËt
de 41, de Maxisweg en de nieuwe ontsluit¡ngswegen alzondertijk opgecleeld
in maxirnaal 4 deelge[rieden/zones, Per zone is nlíddels vrije
veidbcrekening onderzocht wat de rnaximale geluidbelasting op betreflende
zone Ìs van!vegc de al"zonderiijke wegen, Dìe geluidbelasting ls bepalend
vo<¡r dc v<-tst le.stellen hogere uyaarden voor de geplande wonir-rgen irr <1ie
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zone. Dit is een worst-case bena(lerittg clie acht.er¿lf zal lr¡iden lot feitelijk
laqere geluidbelastiirgen o¡r de gevels van het grootst¿ cleel vcrn cle

woilinçJen err olrdere g el ui<jgevoeliile best erm m ing€rn.
Gebiel<en is dat een grocit deel van de wôningen irt het plan eett
ge luidbelasting zullen ondervinden hoger dan cle voorkeursgrensvrôarde alrì

hsdoelcl in artikel 82 van de S/et geluiclhincler, De vnorkeurgrenswaarde
beclraagt voor wegverkeer 48 dB, He( len hoogst toegestane geluidsniveau
wâ<Trvoor het college van B&W een hogere waarcie kan vaststellen worcll"
niet o.¿erschr'eden, l-ler gaðt orn ten hoogste 53 dB voor wogverkeer ln
stedelijk gebied, veroorzaakt dooi een outosnelrveg of autowcç en onl [en
hoogste 63 d8 rroor v,regverkeer in stedelijk qebied veroorzaakt dcor
anderg \4/e0en dan autosnelwegen en i¡ulDwerJen. Dit is voor lret collegc:
aanleicling om. rekening houdend rnet âspesten ðls mogelijke bron'en
overdrachtsmaatregelen, overeenkomstig art, S3 en lroofdstuk VIIIa v¿n
de \,Vet geluidhirrder ín hogere w.rarden Wei geluidhindër \'ðst te stellen,

ss¿Ê¿1
De Wet geluidhindet' (artikel 77 lid 7) stelL een verplichtìn9 orr trrr:gelijke
[oepassing van bron- en overdrac]ttsnraatregtlen tt¡ l¡eschour¡ierr, Artike I

110a lid 5 stelt clat er pas hoqere waarclen kunnen r¡rrrrden v;r-stgestelld als
bron- en overdrachtsrnaatregelen worden getroffen tenzij de maatregelen
onvolrjcrende cJocltreffe¡d zi,irr of als c'r s¡:rake is van ave rwegende
bezwarerr v.rn st.eclenbot.rwkunclige, ve-'rkeerskun<iige, vervoerskundige,
landschappelijke of financiri!le ¡ard, De beleidsnot¿: Hoçere waarden wet
gelulclhinder van gëmeente Muiden slrrlt de kaders voor wat be.treft de
toetsing aarr rrverwegende bezwaren van eventueie bron en
overdrachtsmaatregelen en het voliloen atn randvoor\,r/aarden bìj het
vaststellen vart hogere wdðrden. De gemeente en de ontwikkelende Paltij
hetlben afspraken gem¿ìökt over de ontwikkeling van de Krijgsman welke
zijn opgenomen in de z.g. Vaststellingsovereenkomst (VOK). De gtrmeente
heeft cr voor gekrr:ren om in hot k.adErr van de bovenwijkse vôorzienlrrgen
ric bcschikt:are nriddc:len riiet rn te zette n voor bron- ett
orrer'<lrachtsrnaatregelen in het kador van geluicJ, l-licrdoor lieef[ r]e
genìeente geen tinanciële ruinrte voor toepassirtg van lrron- cll
overrjr.lchtsrrraatreç1elert. Alle bron - en r¡verdl"achtsmaatregelen sttli[€n
hierdoor dus op bezwoar vair financiöle aartl.

0 e! slsl-h ç !ß"re. -v! þ dr-de.û- -W s-t s eþ kil 1
l'1et lroqere waar<Jenbeleid van I'nluicien stelL als rändvoorwaarde dat de
gecumr,rleertlc geluidsbelasting vanwege de l¡ronnen op de wonìngen
maxiÌnaal 3 dB hoç¡er is dan de hoogst v,=rstgestelde r,vaarde' De
gecunruleerde geluidsbelastÌng Ìs hieñoe bepaald. De gecumuleerde
gel u iclbelastin g vo I doet aðn bovenstaa nde voorwaarde.
liet hogere waarclenbeleid v¿n fvluiden staat voor alleen ttogere waarden te
verlenen als een aanvaardb¿ar akoestiscll klirnaat wordt gerealiseerd. Hr:t
bestemrningsplan is te glolo;ial orI'ì te toetsen in hoeverre wordt volclaan
aan cle rarrdvoolwaarden !-lenoemd rn tiet þeleid ho0ere wåðrcj{I'ì Wet
geluidhinder, Daarom worden de randvoorwaarden ç.¡eltnemd in het hogerc
waardenbeleid geborgd met rec,els in het trestentmingsplan, Deee reg<lls
zijn v¿¡n lr:e:¡rassinq in hr:t qeval rJe vastgûstelde hogere vlaarden hoger zijn
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dan 53 dB. De volgende regels rvorclen opgenomen om he[ vr:ldoert aan de
volgende randvoorwaarden le borgen :

Ìn de gebieden wðarvoor oen hogere waarde is vastgestelcJ, hoger dan 53
dB v¡ordt voorz-ien in:

1, aanwezigheid van ten nlinste één geluidsluwe gevel;
2, aanwezigheid van ten minste één geluidluwe bultenruimte;
3. een ¿koestisch gunstige indellng (níet geluídgevoelíge rliimtês ðôn

de geluÌd belaste zijde en geluidgevoelige rulmtes zo veel mogelljk
aan de geluldluwe zijde),

W a a rb org i n g b i,n OÊû4rllu l dsn ÍvAil¿
Het Bouwbesluiì waaraan het bouwplan moet voldoen stelt eisen len
aanzien van de geluidwering van de gevels teneinde een geluidsniveau in
de woning van 33 dB te waarborgen, Erån van de indieningsvereisten voor
de omgevinqsvergunning is een akoestisch rapport van het onderzoek. wat
zich richt op de noo<lzakelijke maatregelen om aan het Bouwbesluit te
voldoen vcor w¿t betref't geluidwering" Met de bouw moet rekening worden
gehouden mef de noodzakel'rjke gevelrnaatregelen, Door bij verlenlng van
de omgevingsvergunning en toezicht op dr* uitvoerlng van de bouv'r
bovenstaande in acht te nemen worclt het binnengeluidsniveau/ zoðls
genoemcl in het Bouwbesluit, gewaarborgd,

Zc¡als beschreven i,vorderr hogere waarden vastgesteld voor een maxlmaal
aantal woningen in specifieke delen van het plangebied, Hierbij wordt
u¡tgegêan van worst case, Dãt betekent dat voor alle woningen in
hetreffend deel de hoogsl.o geluidbelastlng op de grens vðn dat gebled als
hogere waarde wordt vastgesteld,
Bij de vaststelling van hogere waarden wordt rekening gehouclen mel
toekomstige technisctre ontwikkelingen die de geluÍdemissie verlagen, Dit
is geregeld in artlkel I10g van de Wet geluidhinder, In artikel 3.4 van her
Reken en meetvoorschtifl 201,2 is dit als volgt uitgewerkt en
voorgesch reven I

. De aftrek voor wegeil rnet een nraxirnale srrelheid tot 70 krn/uur
tredraagt 5 dB"

. Voor wegen nìet een maximale snelheid van 7A km/uur en hoger
beclraa6¡l cle attrek 2 cJB,

. Het uitçangspunt voor toetsing aan het Bouwbesh.¡it is de feite lljke
geluidbelasiing exclusief aftrek arflkel 1"109 (dus de vastges[elde
hogere waarde vermeerrlerd met de aftrek a/t, 110g Wgh).
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Qn#&re¿kçst u lt hag e ß-,Wan NW
Het college heeft op 22 aprll ?014 besloten in ontwerp de hogere waarden
Wet geluidhlnder vast te stellen, Dlt ontwerphesluft ¡s conform årtlkel 11.0c
van de wet geluldhinder en artlkel 3.12 van de Algemene wel
bestuursrecht op t jull 2015 gepubliceerd en heeft conform artikel 3.L1 en
3.16 van de Algemene wet bestuutsrecht vanaf 2Juli 2015 tot en met 12
äugustus zû15 ter lnzage gelegen. Er zijn geen zienswüzen tegen het
ontwerpbesluit lngedlend.

Voorts overwegende dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in
hoofclstuk VIIIa van de Wet geluldhinder en afdellng 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht ls ultgevôÊrd.
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Sesluit
Gelet op artikelS3 lid 2 en artikel 110a van de Vúet geluidhlnder en op
bovenstaande overwegingen hebben burgemeester en urethouders van de
gemeente Muiden besloten de volgende hogere waarden vast te stelle¡:

sief ä rt. 1
deelgebied Hogere

waarde
t.g.v, de
A1
(aftrek=
2dB)

Hogere
waarde
X.g,v. de
Maxls-
weg
{aftrek =
sd8)

H og ere
waa rcle
t.g,v,
0nt$lulll ng$-
weg (A)
bullen
plangehied
(aftrek=2d B)

1.10 / s 50 dB

240/s 49 dB

100/5

270/s

54

53

315/s s1

60/5 Gebied met
gsf uid-belasting
van 57 -
60 dB vanwogo
de
ontsluitingsweg
in het
plangebied

60
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53Gobied nret
geluirl-belasting
van 51 -
53 dB vanwege
de
onlsluitingsweg
A buiten het
olanoebied

60/s

54Gebled met
geluid-belasting
van 53 -
54 dB vanwege
de
ontsluit¡ngsweg
A buiten het
olanoebied

30/5

51.Gebíed met
geluid.bolasting
van 4å -
ã1 dB vanwege
cie
ontsluitingsweg
in hel olan

80/s

57

53Gsbied met
geluid'belasiing
van 51 -
63 dB vanwege
dc
r:ntsluilingsweg
in het nlan

B0/5

Gsbied met
geluid-belasting
v¿n 53 -
57 dB vanwege
de
ontsluitingsweg
in het olan

B0/5

Hogere
waarde
t.g.v.
ontslultlngs-
wes (A)
bulten
plongebied
(aftrek*2dB)

Hogere
waarde
t'g'v.

ontsluítf ngs-
weg ín

plãnçëbisd
(aftrek-5dB)

Hogere
waa rde¡

t.9.v,
Maxìsweg
(eftrek =
5dB)

Hogere
waarde
t.9,v, de
A1
(aftrek=
2dB)

deelgebledMaximaal
aantal
wonlngen
/ gsluld-
gevoellge
bestem-
mingen
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Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Muiden;
Namens deze de dírecteur van r,le Omgrvingsdienst Flevoland & Gooi en
Veehtstreek;
Itlamens deze ingshoofd Vergunningen en Expertise

A.G. Brakkee

Bfjlagen:

r Het akoestisch rapport met kenmerk projectnr. )RO/O4ö/LZ.I44L
Definitief versle 01 dcl. 9 aprll 2014 van Aveco cie Bondt,

deelgebled Hogere
waarde
t.g,v, de
A1
(aftreks
2dB)

Hogere
waarde
t.g.v'
ontsf ultíngs-
weg (A)
bLrlten
plangebíed
lafftek=2dB)

r5o/s GebÍed met
geluid-belasting
van 4B -

51 dB vanwego
de
ontsluitingsweg
A buiten het
plangobied

5t
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