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lnleiding:
Op 19 februari2015 heeft de gemeenteraad van Muiden ingestemd met de aanpassing van de
VOK inzake het uitstel van de vaststelling van het bestemmingsplan De Krijgsman door de
gemeenteraad. De nieuwe datum is uiterlijk 31 december 2015.
Reden voor de aanpassing is het uitvoeren van een m.e.r.-procedure voor De Krijgsman.
Het Milieueffectrapport (MER) van De Krijgsman is inmiddels gereed. Deze treft u bijgevoegd
aan samen met het besluit hogere waarden in het kader van de Wet Geluidhinder en het
herziene ontwerp bestem mingsplan.
Tijdens het opstellen van het bestemmingsplan is ook het wettelijk voorgeschreven overleg met
andere overheidsorganen gevoerd (RCE, ARO, RAC).

ln bijgevoegd voorstel aan de commissie Ruimtelijke Zaken treft u een toelichting aan op het
ontwerp bestemmingsplan en het MER De Krijgsman.

Omdat op het laatste moment nog wijzigingen doorgevoerd worden, is het wenselijk om de
portefeuillehouder te mandateren om wijzigingen aan te brengen in het commissievoorstel en de
bijbehorende stukken.

Planning:
Van belang is dat conform planning het ontwerp bestemmingsplan tijdig ter visie gelegd wordt.
Zoals nu voorzien is de periode van het ter visie leggen van 2 juli 2015 tot en met 12 augustus
2015. Dit is midden in de vakantieperiode hetgeen niet gebruikelijk is voor het ter visie leggen.
Êr zijn echter twee redenen om dit toch te doen:
De belangrijkste reden is dat uitstel buiten de vakantie periode er toe leidt, dat besluitvorming
door de gemeenteraad van Muiden niet meer haalbaar is en de in de VOK afgesproken datum
zal worden overschreden.
Een tweede reden is dat het bestemmingsplan ruim een jaar geleden eveneens ter visie heeft
gelegen. Degene die ruim een jaar geleden een zienswijze hebben ingediend zijn dan ook op de
hoogte van de inhoud van het ontwerp bestemmingsplan.

Na de periode van het ter visie leggen, zal in de periode medio augustus - medio september de
Nota zienswijzen worden opgesteld. Het advies van de m.e.r.-commissie welke half augustus
wordt ven¡rracht zal worden betrokken bij de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan.
De besluitvorming in de gemeenteraad is voorzien in oktober 2015.

Fi nanciële Toelichting:
De kosten in verband met het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan van De Krijgsman
zijn conform het door college vastgestelde Projectplan d.d, 31 maart 2015.

lndien het bestemmingsplan voorziet in nieuwe ontwikkelingen dient de financieel-economische
uitvoerbaarheid te worden aangetoond. De uitvoeringskosten worden echter betaald door de
initiatiefnemer.
Op grond van artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente bij bouwplannen
verplicht een exploitatieplan op te stellen.Op grond van lid 2van hetzelfde artikel kan de raad
echter besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, indien het kostenverhaal van de
grondexploitatie anderszins is verzekerd, geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of
fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.
Voor het project De Krijgsman geldt dat de VOK beschouwd kan worden als anterieure
overeen komst waarin de exploitatieafspraken afdoende zij n geregeld.



Voorlichting:
Gezien de vakantieperiode is het belangrijk om de bewoners en belanghebbenden tijdig op de
hoogte te brengen van de periode van het ter visie leggen.

Op 11 juni zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden voor commissie en raadsleden
om het ontwerp bestemmingsplan en de MER toe te lichten.
Het voorstel is om in het Muidernieuws van 17 juni een vooraankondiging te doen omtrent de
periode van ter visie leggen.
Tevens zullen alle personen en instanties die een zienswijze hebben Ingediend op de hoogte
worden gesteld via een brief van de periode van ter visie leggen en de besluitvorming binnen de
gemeente. Deze brief zal voor 1 juli (datum bekendmaking) worden verstuurd.
Tot slot zal in de 1e week van juli een informatie bijeenkomst worden belegd voor bewoners en
belanghebbenden over het ontwerp bestemmingsplan en het MER.
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Voor technische vragen over dit voorstel kunt u terecht bij T. Zeegers, Projectbureau

Aan de commissie Ruimte en Samenleving

Voorstel
1. Akkoord gaan met het door het college ter inzage leggen van het

ontwerpbestemmingsplan, Milieueffectrapport en het besluit hogere waarde in

het kader van de Wet Geluidhinder voor De Krijgsman.

lnleiding

Historie
De gemeenteraad heeft op 19 februari 2015 ingestemd met de verschuiving van de
termijn voor de besluitvorming van het vaststellen van het bestemmingsplan De

Krijgsman tot uiterlijk 31 december 2015.
De reden hiervoor was dat nader juridische advies uitwees dat het uitvoeren van een
m.e.r.-procedurel noodzakelijk werd geacht in verband met een te doorlopen
procedure bij de Raad van State.
Een kort resumé van de werkwijze tot nu toe rond het ontwerp bestemmingsplan De
Krijgsman is als volgt:

Op 6 en 20 februari2014 heeft de gemeenteraad van Muiden ingestemd met de
Vaststellingsovereenkomst (VOK) die de gemeente heeft gesloten met de
Krijgsman.
Op basis van het ambitiedocument behorende bij de VOK is het ontwerp
bestemmingsplan De Krijgsman opgesteld
Het College van B&W heeft op 9 mei 2014 ingestemd met het ter visie leggen
van het ontwerp bestemmingsplan De Krijgsman. Dit heeft vervolgens plaats
gevonden in de periode 22 mei tot 23 juli 2014.
Er kwamen 93 zienswijzen (60 identiek) binnen waarvan de inhoud ook is
verstrekt aan de leden van de gemeenteraad.
De inhoud en aard van de zienswijzen leidde tot de conclusie dat er nadere
onderzoeken nodig waren op een aantalthema's en uiteindelijk leidde het tot de
conclusie dat het uitvoeren van het m.e.r.-procedure noodzakelijk was.
De gemeenteraad op 19 februari 2015 besluit tot het uitvoeren de m.e.r. -
procedure voor De Krijgsman.

m.e.r Proced u re m ilieu-effectrapportage
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De Nota reikwijdte en detailniveau ligt ter visie in de periode 12 maarI2015 tot
15 april 2015. Er zijn 3 zienswijzen binnengekomen die venverkt zijn in het
M E R2 (M i I ieueffectrapport).
De m,e.r.- commissie brengt op 17 april2015 haar advies op de Nota reikwijdte
en detailniveau uit aan de gemeente. Zij concludeert dat er geen aanleiding is
om meerdere varianten uit te werken en vraagt aandacht voor de cultuurhistorie
in het plan. Het advies maakt onderdeel uit van het opstellen van het MER.

Het (herziene) ontwerp bestemmingsplan De Kriiosman
Het ontwerp bestemmingsplan De Krijgsman 2015 heeft een aantal aanpassingen
ondergaan ten opzicht van het ontwerp bestemmingsplan uit2014.

Bij de herziening is het ambitiedocument, zoals vastgesteld in de VOK, onverkort
uitgangspunt gebleven van het bestemmingsplan.
Het ontwerp bestemmingsplan gaat nog steeds uit van een globaal plan waarbij het
ambitiedocument is vertaald in de regels en de plankaart.

De zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerp bestemmingsplan De Krijgsman in
2Q14 hebben geleid tot een aantal aanpassingen in zowel de plankaart, de regels en
de toelichting.
Voor het onderdeel van de plankaart en regels betreft dit:

- De introductie van een hoogteregeling.
- Een gedetailleerd regime van hoogtes en regels rond de Westþatterij en de

rand bij Muiden Noord-West.
- Een duidelijker set regels voor de groene contramal.
- Compensatie en uitwisseling van groen 1 en 2 op meerdere plekken en

oppervlakte van bebouwing binnen de afspraken zoals overeen gekomen in de
Vaststelli n gsovereen komst en am bitiedocument.

- Aanpassing regeling archeologie
- Vedijning programma gemengde functies

ln de toelichting zijn verschillende hoofdstukken aangepast als gevolg van nadere
onderzoeken op de volgende thema's:

- Wonen, rapport opgesteld door RIGO.
- Gemengde functies, rapport opgesteld door BRO.
- Cultuurhistorie, rapport opgesteld door't Oversticht.
- Water, rapport opgesteld door Arcadis in samenwerking met Waternet.

De genoemde onderzoeken maken deel uit van de bijlagen behorende bij het ontwerp
bestemmingsplan.
De aanpassingen hebben er toe geleid dat de onderbouwing tegen de achtergrond van
het doorlopen van de procedure tot aan de vaststelling bij de Raad van State is
verstevigd.

' MER: Een Milieu-effectrapport (MER) is een rapport waarin de milieugevolgen van het plan
systematisch, transparant en objectief in beeld worden gebracht. Ook worden daarin
maatregelen beschreven om negatieve gevolgen op het milieu te voorkomen of te beperken.
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Milieueffectrapport (MER)
Bijgevoegd bij het ontwerp bestemmingsplan treft u het MER. aan. Het MER is in een
gezamenlijke opdracht van De Krijgsman en de gemeente opgesteld door Arcadis.

ln de samenvatting van het MER treft u een overzicht aan van de score op de
verschillende te onderscheiden aspecten. Naast een aantal licht negatieve gevolgen op
een aantal aspecten is er ook sprake van positieve effecten. Er is geen sprake van
negatieve dan wel sterk negatieve effecten van het plan ten opzichte van de
referentiesituatie die vragen om extra maatregelen.

Bij het onderdeel 'Passende beoordeling' is er uitvoerig aandacht geschonken aan de
gevolgen van het plan voor het milieu. Significante effecten als gevolg van geluid en
licht, afkomstig van De Krijgsman, kunnen in dit geval worden uitgesloten. Door de
zeer geringe toename van de depositie van stikstof als gevolg van De Krijgsman
kunnen significante negatieve gevolgen voor bepaalde habitattype in het Naardermeer
niet worden uitgesloten. Deze gevolgen worden voorkomen in het reguliere beheer.

Het MER gaat tegelijkertijd ter visie met het ontwerp bestemmingsplan. De m.e.r.-
commissie zal haar eindadvies over het MER uitbrengen na afronding van de periode
van ter visie leggen.

Afstemminq met verschillende partners en stakeholders
Over het ontwerp bestemmingsplan is in de afgelopen periode (september 2014lot
april2Q15) gecommuniceerd met de volgende partners en adviesorganen:

Provincie Noord Holland en de ARO voor de Cultuurhistorie en Westbatterij.
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) rond de Westbatterij.
De Regionale Advies Commissie (RAC) omtrent de detailhandel en gemengde
functies.
Waternet in verband met de waterparagraaf en het vastleggen van een beoogd
peil voor het gebied.
Gemeente Diemen, vanwege de indiening van een zienswijze op de
detailhandel.

Het resultaat hiervan is dat deze partners en adviesorganen kunnen instemmen met
het voorliggende ontwerp bestemmingsplan.
ln het kader van het artikel 3.1.1 lid 1 Bro worden de wettelijke overlegpartners
geraadpleegd, zodat zij hun zienswijze kenbaar kunnen maken op het ontwerp
bestemmingsplan dat ter inzage wordt gelegd.
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Relatie met het dkwaliteitsolan
Het beeldkwaliteitsplan De Krijgsman is vastgesteld door het College van B&W op 23
september 2014. De leden van de gemeenteraad zijn nauw betrokken geweest bij het
opstellen van het beeldkwaliteitsplan in een aantal interactieve bijeenkomsten en is op
8 oktober 2014 in de commissie geïnformeerd over het besluit van het College van
B&W.
Het beeldkwaliteitsplan heeft gediend als toetsingskader en inspiratie kader voor de
opgenomen hoogteregeling in het bestemmingsplan en voor het opstellen van de set
van regels rond de Westbatterij.
Het beeldkwaliteitsplan wordt opgenomen in de welstandsnota van de gemeente
Muiden en wordt daarmee het nieuwe welstandkader voor de plannen. Conform de
afspraak met de gemeenteraad zal het beeldkwaliteitsplan samen met het
bestemmingsplan worden vastgesteld in het najaar van 2015

Financiële Toelichting
De kosten in verband met het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan van De
Krijgsman zijn conform het door college vastgestelde Projectplan d.d. 31 maart 2015.

lndien het bestemmingsplan voorziet in nieuwe ontwikkelingen dient de financieel-
economische uitvoerbaarheid te worden aangetoond. De uitvoeringskosten worden
echter betaald door de initiatiefnemer.
Op grond van artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente bij
bouwplannen verplicht een exploitatieplan op te stellen. Op grond van lid 2van
hetzelfde artikel kan de raad echter besluiten geen exploitatieplan vast te stellen,
indien het kostenverhaal van de grondexploitatie anderszins is verzekerd.
Voor het project De Krijgsman geldt dat de VOK beschouwd kan worden als anterieure
overeenkomst waa ri n de exploitatieafspraken afdoende zij n geregeld.

Voorlichting
Gezien de afspraken bij de aanpassing van de VOK, zoals vastgelegd in de
gemeenteraad van 19 februari 2015, is het noodzakelijk om het ter visie leggen van het
bestemmingsplan De Krijgsman te doen in de vakantie periode. De termijn voor de ter
visie leggen is nu van donderdag 2juli tot en met woensdag 12 augustus.

Om de bewoners en belanghebbenden hier vroegtijdig van in kennis te stellen worden
de volgende acties voorgesteld:

- Een vooraankondiging in het Muidernieuws van de periode van ter visie leggen
op 17 juni.

- De indieners van zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan 2014 krijgen
voor 1 juli een brief van de gemeente waarin ze geattendeerd worden op het ter
visie leggen van het ontwerp bestemmingsplan de Krijgsman en het MER.

- De terinzagelegging wordt bekendgemaakt via de gebruikelijke kanalen zoals
het Muidernieuws, ruimtelijkeplannen. nl, Staatscourant en de website.

- ln de 1e week van juli zal een informatie/ inloopavond worden gehouden over
het ontwerp bestemmingsplan De Krijgsman
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Planning
De planning voor de vaststelling van het bestemmingsplan en procedure Raad van
State is bijgevoegd bij dit voorstel.

Op hoofdlijnen is deze als volgt:

2 juli tot en met 12 augustus ter visie leggen ontwerp bestemmingsplan.
12 augustus - medio september: opstellen Nota zienswijzen en reactie op het
advies van de m.e.r.-commissie.
Oktober 2015 vaststelling bestemmingsplan in de gemeenteraad.
2e tervisielegging in het kader van beroep en de Raad van State medio
november eind december 2015.
Proceduretijd Raad van State I maanden inclusief uitspraak, (indicatief) in
augustus 2016.

Burgemeester en wethouders

Mr. M.J. Schadé, M.L. de Pater - van der Meer,
secretaris burgemeester

Bijlagen
Ontwerpbestemmingsplan De Krijgsman
Brjlagen bij het ontwerpbestemmingsplan
MER De Krijgsman
Besluit hogere waarde in het kader van de Wet Geluidhinder
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BESLUTT WET GELUTDHINDER
Vaststellíng hogere waarden bestemmingsplan De Kriigsman"

art. 83 Wet geluidhinder

Inleiding
Het bestemmingsplan De Kríjgsman richt zich op realisatie van maximaal
1300 woningen en 25.000 m2 BVO aan gemengde functies waaronder
maatschappelijke, en bedrijfsmatige functies op het kruitfabriek terrein
(KNSF-terrein) en aangrenzende gronden. De locatle ligt ¡n de wettelijke
geluidszone van de A1, de Maxisweg, de ontsluitingsweg (zowel in het
plangebied als buiten het plangebied), de oplafrit van de A1 naar de
ontslultingsweg en de verlengde Maxisweg die de ontsluitingsweg en de
op/afrit van de A1 met Muiden verbindt. Daarom is onderzocht wat de
toekomstlge geluidbelasting zal ziJn vanwege genoemde wegen op de
woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in het plangebied. De
toekomstige geluidbelasting op het plangebied De Krijgsman vanwege een
aantal van de genoemde wegen is hoger dan de voorkeursgrenswaarde.
Met dit besluit worden voor de wonlngen en andere geluidgevoelige
bestemmingen in het plangebied hogere waarden vastgesteld. Het gaat om
gedeelten van de percelen kadastraaf bekend gemeente Muiden sectie A,
nummers 03L2, 0314,0335,0336, 0337, O37L,0373,0382, 0409, 0444,
0445 en 0564.

Overweoinoen
Maatscha ppel ij k noodzaa k
Het plangebied is in het verleden in gebruik geweest door kruitfabriek de
Krijgsman. Vanuit het riJk en de provincie ligt er een woningbouwopgave,
Daarom is ln het verleden een traject ¡ngezet om te komen tot
transformatie naar een woon-werkgebied, De fabriek is daarom reeds een
aantalJaren geleden gesloten. Hiermee wordt het ook mogelijk het gebled
te ontdoen van explosieven en bodemverontreiniging,

Het akoestisch onderzoek
Met het akoestisch rapport met kenmerk projectnr. JRO/046/12.L441
Deflnltlef versle 01 dd. 9 aprll 2014 van Aveco de Bondt welke onderdeel
uitmaakt van het bestemmlngsplan, ls bepaald welke geluldbelastlng de
woningen in het plangebied zullen ondervinden. Voor de toetsing van de
geluidbelastlng op de woningen in het plangebied is het van belang is dat
gezlen de omstandigheden in de markt het bestuur van Muiden gekozen
heeft voor een globaal bestemmlngsplan met dlrecte bouwtitel. De Wet
geluldhlnder ls hier niet op ingerlcht. De Wet geluldhinder is ingericht op
bepaling van de geluidbelasting per woning ultgaande van onder andere
reflectie en afschermlng en dus op een vaststaand bouwplan. Omdat hier
geen sprake van is, is het akoestisch onderzoek en daarmee de vaststelling
van hogere waarden afwfkend opgezet. Het plangebled ls voor wat betreft
de 41, de Maxisweg en de nleuwe ontslultlngswegen afzonderliJk opgedeeld
in maximaal 4 deelgebieden/zones. Per zone is middels vrije
veldberekening onderzocht wat de maximale geluidbelasting op betreffende
zone is vanwege de afzonderlijke wegen. Die geluidbelasting is bepalend
voor de vast te stellen hogere waarden voor de geplande woningen in die
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zone. Dit is een worst-case benadering die achteraf zal leiden tot feitelijk
lagere geluidbelastingen op de gevels van het grootste deel van de
woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.
Gebleken is dat een groot deel van de woningen in het plan een
geluidbelasting zullen ondervinden hoger dan de voorkeursgrenswaarde als
bedoeld in artikel 82 van de Wet geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde
bedraagt voor wegverkeer 48 dB. Het ten hoogst toegestane geluidsniveau
waarvoor het college van B&W een hogere waarde kan vaststellen wordt
nlet overschreden. Het gaat om ten hoogste 53 dB voor wegverkeer in
stedelijk gebied, veroorzaakt door een autosnelweg of autoweg en om ten
hoogste 63 dB voor wegverkeer in stedelijk gebied veroorzaakt door
andere wegen dan autosnelwegen en autowegen. Dit is voor het college
aanleiding om, rekening houdend met aspecten als mogefijke bron- en
overdrachtsmaatregelen, overeenkomstlg art, 83 en hoofdstuk VIIIa van
de Wet geluidhinder ln hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen.

Afweoino bran en overdrachtsmaatreoelen
De Wet geluidhinder (artikel 77 lrd 2) stelt een verplichting om mogelijke
toepassing van bron- en overdrachtsmaatregelen te beschouwen. Artlkel
110a lid 5 stelt dat er pas hogere waarden kunnen worden vastgesteld als
bron- en overdrachtsmaatregelen worden getroffen tenzij de maatregelen
onvoldoende doeltreffend zijn of als er sprake is van overwegende
bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige,
landschappeliJke of financiële aard. De beleidsnota: Hogere waarden wet
geluidhlnder van gemeente Mulden stelt de kaders voor wat betreft de
toetsing aan overwegende bezwaren van eventuele bron en
overdrachtsmaatregelen en het voldoen aan randvoorwaarden bij het
vaststellen van hogere waarden. De gemeente en de ontwikkelende partij
hebben afspraken gemaakt over de ontwlkkeling van de Krfigsman welke
zijn opgenomen in de z.g. Vaststelllngsovereenkomst (VOK). De gemeente
heeft er voor gekozen om in het kader van de bovenwiJkse voorzienlngen
de beschikbare mlddelen niet ¡n te zetten voor bron- en
overdrachtsmaatregelen ln het kader van geluid. Hierdoor heeft de
gemeente geen financiële ruimte voor toepasslng van bron- of
overdrachtsmaatregelen. Alle bron - en overdrachtsmaatregelen stuiten
hierdoor dus op bezwaar van financlële aard.

Beleid hoaere waarden Wet oelqldhinder en de randvoorwaarden.
Het hogere waardenbeleld van Mulden stelt als randvoorwaarde dat de
gecumuleerde geluidsbelasting vanwege de bronnen op de wonlngen
maximaal 3 dB hoger is dan de hoogst vastgestelde waarde. De
gecumuleerde geluidsbelasting is hiertoe bepaald. De gecumuleerde
geluldbelasting voldoet aan bovenstaande voorwaarde.
Het hogere waardenbeleid van Muiden staat voor alleen hogere waarden te
verlenen als een aanvaardbaar akoestisch kllmaat wordt gerealiseerd. Het
bestemmlngsplan is te globaal om te toetsen in hoeverre wordt voldaan
aan de randvoorwaarden genoemd in het beleid hogere waarden Wet
geluidhinder. Daarom worden de randvoorwaarden genoemd in het hogere
waardenbeleld geborgd met regels in het bestemmingsplan. Deze regels
zijn van toepassing in het geval de vastgestelde hogere waarden hoger zijn
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dan 53 dB. De volgende regels worden opgenomen om het voldoen aan de
volgende randvoorwaarden te borgen:
In de gebieden waarvoor een hogere waarde is vastgesteld, hoger dan 53
dB wordt voorzien in:

1. aanwezigheid van ten minste één geluidsluwe gevel;
2. aanwezigheid van ten minste één geluidluwe buitenruimte;
3. een akoestisch gunstige indeling (niet geluidgevoelige ruimtes aan

de geluid belaste zijde en geluidgevoelige ruimtes zo veel mogelijk
aan de geluidluwe zijde).

Waarboroi no bi n nenael uídsn ivea u
Het Bouwbesluit waaraan het bouwplan moet voldoen stelt eisen ten
aanzien van de geluidwering van de gevels tene¡nde een geluidsniveau in
de woning van 33 dB te waarborgen. Eén van de indieningsvereisten voor
de omgevingsvergunning is een akoestisch rapport van het onderzoek, wat
zich richt oþ de noodzakelijke maatregelen om aan het Bouwbesluit te
voldoen voor wat betreft geluidwering. Met de bouw moet rekening worden
gehouden met de noodzakelijke gevelmaatregelen. Door biJ verlening van
de omgevingsvergunning en toezicht op de uitvoering van de bouw
bovenstaande in acht te nemen wordt het binnengeluidsniveau, zoals
genoemd in het Bouwbesluit, gewaarborgd.

Zoals beschreven worden hogere waarden vastgesteld voor een maximaal
aantal woningen in speclfleke delen van het plangebied. Hierbij wordt
uitgegaan van worst case. Dat betekent dat voor alle woningen in
betreffend deel de hoogste geluidbelastlng op de grens van dat gebled als
hogere waarde wordt vastgesteld,
BiJ de vaststelling van hogere waarden wordt rekening gehouden met
toekomstige technlsche ontwlkkelingen die de geluidemissie verlagen. Dit
is geregeld in aftikel 1109 van de Wet geluidhinder. In artikel 3.4 van het
Reken en meetvoorschrift 2012 is dlt als volgt ultgewerkt en
voorgeschreven:

e De aftrek voor wegen met een maximale snelheid tot 70 km/uur
bedraagt 5 dB.

o Voor wegen met een maximale snelheid van 70 km/uur en hoger
bedraagt de aftrek 2 dB.

o Het uitgangspunt voor toetslng aan het Bouwbeslult ls de feitelUke
geluidbelasting exclusief aftrek artikel 1109 (dus de vastgestelde
hogere waarde vermeerderd met de aftrek art. 1109 Wgh).
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Ontwerp besluìt hooere waarden
Het college heeft op 22 april2014 besloten in ontwerp de hogere waarden
Wet geluidhinder vast te stel¡en. Dit ontwerpbesluit is conform aftikel 110c
van de wet geluidhinder en artikel 3.12 van de Algemene wet
bestuursrecht op 21 mei 2014 gepubllceerd en heeft conform artikel 3.11
en 3.16 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 23 mei 2014 tot en met
23 juli 2014 ter lnzage gelegen. Er zijn geen zienswiJzen tegen het
ontwerpbesluit ingediend.

Voorts overwegende dat de procedure overeenkomstlg het bepaalde ln
hoofdstuk VIIIa van de Wet geluidhinder en afdellng 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht is uitgevoerd.
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Bcslult
Gelet op artikel 83 l¡d 2 en artikel 110a van de Wet geluidhinder en op
bovenstaande overwegingen hebben burgemeester en wethouders van de
gemeente Muiden besloten de volgende hogere waarden vast te stellen:

Geluid B
Maximaal
aantal
woningen
/ geluid-
gevoelige
bestem-
mingen

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

Hogere
waarde
t.g.v. de
Maxis-
weg
(aftrek =
sdB)

Hogere
waarde
t.g.v. de

ontsluitings-
weg in

plangebied
(aftrek=5dB)

Hogere
waarde
t.g.v.
ontsluitings-
weg (A)
buiten
plangebied
(aftrek=2dB)

110/s Gebied met
geluid-belasting
van 49 -
50 dB vanwege
de A1

50 dB

24Ols Gebied met
geluid-belasting
van 48 -
49 dB vanwege
de A1

49 dB

100/s Gebied met
geluid-belasting
van 53 -
54 dB vanwege
de Maxisweo

54

27O15 Gebied met
geluid-belasting
van 51 -
53 dB vanwego
de Maxisweo

53

315/s Gebied met
geluid-belasting
van 48 -
51 dB venwege
de Maxisweo

51

60/s Gebied met
geluid-belasting
van 57 -
60 dB venwege
de
ontsluitingsweg
in het
olanqebied

60
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Maximaal
aantal
woningen
/ geluid-
gevoellge
bestem-
mingen

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

Hogere
waarde
t.g.v.
Maxisweg
(aftrek =
sdB)

Hogere
waarde
t.g.v.

ontsluitings-
weg in

plangebled
(aftrek=5dB)

Hogere
waarde
t.g.v.
ontsluitings-
weg (A)
buiten
plangebied
(aftrek=2dB)

80/s Gebied met
geluid-belasting
van 53 -
57 dB vanwege
de
ontsluitingsweg
in het plan

57

80/s Gebied met
geluid-belasting
van 51 -
53 dB vanwege
de
ontsluitingsweg
in het plan

53

80/ s Gebied met
geluid-belasting
van 48 -
51 dBvanwege
de
ontsluitingsweg
in het plan

51

30/ s Gebled met
geluid-belasting
van 53 -
54 dB vanwegê
de
ontsluitingsweg
A buiten het
plansebied

54

60 ls Gebied met
geluid-belasting
van 51 -
53 dB vanwege
de
ontsluitingsweg
A buiten het
planqebied

53
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Namens het college van burgemeester en wethouders van Muiden;

, drs. P.M.R. Schuurmans
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

B$agen:

¡ Het akoestisch rapport met kenmerk proJectnr. JRO/Aa6/12.144t
Deflnltlef versie 01 dd. 9 april 2014 van Aveco de Bondt.

Maxlmaal
aantal
woningen
/ geluid-
gevoellge
bestem-
mingen

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

Hogere
waarde
t.g.v.
Maxisweg
(aftrek =
sdB)

Hogere
waarde
t.g.v.

ontsluitlngs-
weg in

plangebied
(aftrek=5dB)

Hogere
waarde
t.g.v.
ontsluitings-
weg (A)
buiten
plangebied
(aftrek=2dB)

1s0/s Gebied met
geluid-belasting
van 48 -
51 dB vanwege
de
ontsluitingsweg
A buíten het
plansebied

51
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