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1. INLEIDING 

Op het perceel Jeltewei 49 te Hommerts stond een voormalige woonboerderij. De 
boerderij is onlangs gesloopt wegens de slechte staat van het bouwwerk. De eige-
naar is van plan om op de locatie een nieuwe woonboerderij te bouwen, met 
daarin 2 woningen. 
 
De gewenste ontwikkeling kan niet op basis van het geldende bestemmingsplan 
worden gerealiseerd, omdat het huidige bestemmingsplan slecht een wooneen-
heid toestaat. De gemeente Sudwest-Fryslân wil in principe meewerken aan het 
project door het verlenen van een omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet een goede 
ruimtelijke onderbouwing worden ingediend. Deze onderbouwing voorziet hierin. 

1.   1. Locatie 

Het projectgebied is gelegen in een bebouwingslint langs de Jeltewei (N354). Het 
gebied maakt onderdeel uit van de bebouwde kom van Hommerts. Ten oosten 
van het perceel ligt het open veenweidegebied.  
 

 

Figuur 1. Ligging projectgebied (bron: Bing maps) 

1.   2. Planologische regeling 

Het herbouwen van de boerderij ten behoeve van twee woningen is in strijd met 
het geldende bestemmingsplan ‘Hommerts’. Op het perceel is de bestemming 
‘Woongebied' van toepassing. Binnen de bestemming is per bestemmingsvlak één 
woning toegestaan. De (nieuw)bouw van een woonboerderij met twee woningen 
is daarom in strijd met het geldende bestemmingsplan.  



blz 2 20160329    

 

 
 

Rho Adviseurs B.V.    Ruimtelijke onderbouwing Hommerts - Jeltewei 49 
 Status: Definitief / 26-04-2016 

1.   3. Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige si-
tuatie, de gewenste ontwikkelingen en ruimtelijke inpassing daarvan. In hoofdstuk 
3 wordt het initiatief getoetst aan het, voor het project relevante, beleid op de 
verschillende niveaus. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de omgevingsaspecten. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de maatschappelijk en economische uitvoer-
baarheid van het project besproken. Hoofdstuk 6 geeft ten slotte een beknopte 
samenvatting en conclusie van de ruimtelijke onderbouwing. 
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2. PROJECTBESCHRIJVING 

2.   1. Huidige situatie 

De locatie is in huidige situatie al in gebruik als woonperceel. Op het perceel stond 
een oude vervallen woonboerderij. De oppervlakte van de bestaande boerderij 
was ongeveer 450 m2. Verder is het perceel ingericht als tuin. Figuur 2 geeft een 
overzicht van de bestaande situatie weer. Figuur 3 geeft een vooraanzicht van de 
voormalige situatie weer vanaf de Jeltewei (N354).  
 

 

Figuur 2. Overzicht voormalige situatie (bron: Haverkamp B.V.) 

 

 

Figuur 3. Vooraanzicht voormalige situatie projectgebied 
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2.   2. Voorgenomen initiatief 

Bebouwd oppervlak 
Het voornemen is om op de voormalige plek van de boerderij een nieuwe woon-
boerderij te bouwen. De nieuwe woonboerderij krijgt een totale oppervlakte van 
circa 240 m2 en is daarmee aanzienlijk kleiner dan de voormalige boerderij. Het 
gebouw wordt ingedeeld voor twee huishoudens. Beide woningen krijgen een op-
pervlakte van circa 120 m2. Daarmee wordt voldaan aan het gemeentelijke be-
leidsuitgangspunt dat de maximale oppervlakte van een woning 150 m2 mag be-
dragen.  
 
Indeling 
De toegang tot het erf vindt plaats via de bestaande ontsluiting naar de Jeltewei. 
Beide woningen hebben een eigen entree. Een overzicht van de nieuwe situering 
van de boerderij op het perceel is weergeven in figuur 4. Figuur 5 geeft een over-
zicht van de indeling van de begane grond van de woning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 4. Overzicht nieuwe situatie (bron: Haverkamp B.V.) 
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Figuur 5. Overzicht nieuwe situatie (bron: Haverkamp B.V.) 

2.   3. Ruimtelijke inpassing 

Stedenbouwkundige inpassing 
Het nieuwe woonhuis wordt ongeveer op dezelfde plek teruggebouwd als het 
voormalig woonhuis. Het gebouw wordt iets gedraaid, zodat het in dezelfde rooi-
lijn als het gebouw op het buurperceel ligt. De bebouwing in de directe omgeving  
kent een grote mate van diversiteit in de typologie, architectuur en leeftijd van de 
bebouwing. De voorkomende typologieën zijn onder andere vrijstaande en dub-
bele woningen, boerderijen en bedrijfsgebouwen. Het bebouwingsbeeld is dan 
ook zeer divers.  
Het initiatief is reeds voorgelegd aan de welstandscommissie. De commissie heeft 
aangegeven dat de bouw van de woning voldoet aan de redelijke eisen van wel-
stand. Er is dan ook een positief welstandsadvies afgegeven.  De architectuur en 
omvang van de nieuwe woning past binnen het bestaande dit diverse ruimtelijke 
beeld van de omgeving. Daarom is sprake van een goede stedenbouwkundige in-
passing. Figuur 5 tot en met 8 geeft een voorlopig aanzicht van de nieuwe woning 
weer.  
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Figuur 6. Voorgevel nieuwe situatie   

 

 

Figuur 7. Rechterzijgevel nieuwe situatie  
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Figuur 8. Achtergevel nieuwe situatie 

 

Figuur 9. Linkerzijgevel nieuwe situatie  

 
Functionele inpassing 
Het project stelt het vervangen van een woonhuis voor in een bebouwingslint met 
hoofdzakelijk woonfuncties. Hierdoor is de ontwikkeling functioneel inpasbaar. 
Voor een nadere omschrijving van de milieutechnische inpasbaarheid wordt ver-
wezen naar hoofdstuk 4.  
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2.   4. Verkeer en parkeren 

De woning is gelegen aan de Provinciale weg. Deze route vormt de belangrijke 
ontsluitingsroute voor Hommerts en vormt ook de regionale ontsluiting richting 
Sneek.  
Het bouwplan leidt niet tot de aanpassing van de bestaande ontsluiting en trekt 
dusdanig weinig (extra) verkeer aan dat hiervan geen effecten worden verwacht 
voor de verkeersafwikkeling. Het parkeren vindt plaats op het bestaande terrein.  
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3. BELEIDSKADER 

3.   1. Algemeen 

In dit hoofdstuk worden relevante planologische beleidskaders op provinciaal en 
gemeentelijk niveau beschreven. Het rijksbeleid is gezien de aard en omvang van 
het project niet relevant. 

3.   2. Provinciaal beleid 

Streekplan Fryslân 2007 
Het ruimtelijk beleid van de provincie vormt een belangrijk kader voor het ge-
meentelijk (bestemmingsplan)beleid. Dit is onder meer neergelegd in het Streek-
plan Fryslân, vastgesteld op 13 december 2006.  
 
De provincie Fryslân zet in op de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit bij veran-
deringen in het gebruik en de inrichting van de ruimte. Ruimtelijke kwaliteit dient 
zowel economische, sociale als culturele belangen en is daarmee voor alle functies 
in Fryslân essentieel. Met ruimtelijke kwaliteit wordt bedoeld dat in ruimtelijke 
plannen, in ontwerpen en in de uitvoering expliciet de gebruikswaarde, bele-
vingswaarde en toekomstwaarde in stand worden gehouden en verder worden 
ontwikkeld. Hierbij gaat het vooral om het instandhouden en verder ontwikkelen 
van de landschappelijke kwaliteiten van Fryslân.  
 
Ondanks de verweving tussen steden en platteland wordt er nog steeds een grote 
waarde gehecht aan het onderscheid tussen de dynamiek en intensiteit van ste-
den en de rust en de ruimte van het gebied eromheen. Deze onderscheiden kwali-
teiten moeten behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt.  
 
Hommerts is in het streekplan aangemerkt als overige kern. Om het toekomstige 
ruimtebeslag van wonen te beperken, worden nieuwe woningen zoveel mogelijk 
eerst in het bestaande bebouwde gebied van kernen opgevangen. Het bestaande 
bebouwde gebied wordt gevormd door de bestaande bebouwde kommen van 
steden en dorpen. 
 
Het voornemen is om op de plek van de voormalige boerderij een nieuwe woon-
boerderij te bouwen. Hierdoor wordt het ruimtebeslag van wonen beperkt. Er is 
slechts sprake van een perceelsgebonden ontwikkeling waarbij er geen afbreuk 
plaats vind aan de kwaliteiten van het landschap. Het contrast tussen het be-
bouwd gebied en landelijk gebied blijft herkenbaar en wordt niet aangetast. De 
ontwikkelingen in het projectgebied past dan ook binnen het Streekplan.   
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Structuurvisie Grutsk op 'e Romte 
In het Streekplan worden de kernkwaliteiten van het cultuurhistorisch erfgoed en 
het landschap beschreven. Onder kernkwaliteiten worden verstaan: 'die ruimtelij-
ke eigenschappen die zo typisch zijn voor het Friese landschap, dat zij tezamen de 
ruimtelijke identiteit van Fryslân vormen'. Het Streekplan bevat een beschrijving 
van welke kernkwaliteiten er zijn en kondigt een nadere uitwerking en waardering 
aan van deze kernkwaliteiten. De thematische structuurvisie Grutsk op 'e Romte, 
zoals vastgesteld op 26 maart 2014, vormt deze uitwerking en beschrijft de pro-
vinciale belangen en ontwikkelingsrichting ten aanzien van de kernkwaliteiten. 
Volgens de kaart bij de structuurvisie ligt het projectgebied in het Merengebied. 
Van provinciaal belang zijn hier: 

1. Grootschalige open watervlaktes met open (meer)oevers. 
2. Grootschalige openheid in de veenweidegebieden met opstrekkende ver-

kaveling. 
3. De relatie van de bebouwing(slinten) met het water en het omliggende 

landschap. 
4. De verkaveling die vanaf de klei doorloopt in opstrekkende lijnen naar het 

veengebied. 
5. Stelsel van waterverbindingen (meren, vaarten en kanalen) en dijken. 
6. Patroon van hemdijken en slaperdijken. 
7. Nederzettingen met een sterke relatie met het water. 

 
Voor het project is met name het derde belang van toepassing. De bebouwing in 
de lintdorpen (weg-, vaart-, dijkdorpen) in het merengebied staat haaks op de op-
strekkende verkaveling, waarbij de te behouden ruimte tussen de open percelen 
voor verankering in het landschap zorgt. De ruimte tussen de open percelen is dan 
ook een voorwaarde voor het voortbestaan van de (zicht)relatie tussen dorp en 
omgeving (landschap + wateroppervlak). Hiermee wordt ook ‘lucht’ in dorp en 
stad behouden. 
 
De ontwikkeling beoogt de herbouw van een woonboerderij op de plek van een 
voormalige woonboerderij. Dit bouwplan doet geen afbreuk aan de zichtlijnen 
vanaf de Jeltewei naar het achterliggende Merengebied. De open relatie met het 
landschap blijft gewaarborgd. Het project past daardoor binnen de beleidsuit-
gangspunten van Structuurvisie Grutsk op 'e Romte. 
  
Verordening Romte Fryslân 2014 
Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten de aangepaste Verordening Romte 
Fryslân 2014 vastgesteld. In deze verordening is het beleid, zoals verwoord in het 
Streekplan, vertaald naar regels voor bestemmingsplannen.  
 
In artikel 1 van de verordening worden regels gegeven gericht op een zorgvuldig 
ruimtegebruik. Indien het niet mogelijk is om nieuwe stedelijke functies binnen 
bestaand bebouwd gebied te bouwen, kan aansluitend op bestaand stedelijk ge-
bied een uitbreidingslocatie worden toegestaan. Volgens de verordening valt de 
projectlocatie binnen het bestaand stedelijk gebied. Hier kunnen stedelijke func-
ties, zoals wonen, toegevoegd worden. 
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In artikel 3 is bepaald dat een ruimtelijk plan voor woningbouw in overeenstem-
ming moet zijn met een woonplan, dat de schriftelijk instemming van Gedepu-
teerde Staten heeft. Hiervan mag afgeweken worden wanneer het woningbouw-
project niet meer dan 3 woningen bevat. Bij dit initiatief gaat het om de toevoe-
ging van één nieuwe woning, waardoor instemming van Gedeputeerde Staten niet 
nodig is.  
 
Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het project in over-
eenstemming is met de Verordening Romte Fryslân 2014. 

3.   3. Gemeentelijk beleid 

Ontwikkelvisie 2011- 2021 

De ontwikkelvisie geeft de visie op de uitdagingen die wordt voorzien en de kan-
sen die de gemeente willen grijpen op sociaal, economisch en ruimtelijk gebied.  
 
Het op peil houden van de woningvoorraad is bepalend voor de aantrekkelijkheid 
en dynamiek van (toekomstige) krimpgebieden. Uitgangspunt is dat nieuwe ont-
wikkelingen zoveel mogelijk gerealiseerd worden binnen de bestaande bebouwing 
(via herstructurering of inbreiding). Dit heeft de voorkeur boven uitbreiding.  
 
In dit project is sprake van een herstructurering binnen bestaand bebouwd ge-
bied. Hierbij is sprake van een kwalitatieve verandering, met een nieuwewoon-
boerderij die beter aansluit bij een lokale woningbehoefte.  
 
Visie ruimtelijke kwaliteit 
Op 6 juni 2013 stelde de gemeenteraad de Visie ruimtelijke kwaliteit ‘Mei soarch 
foar ús lânskip’ vast. Deze visie noemt op verschillende momenten het uitgangs-
punt dat herstructurering en/of herbestemming een goed middel is om te voor-
komen dat onnodig open ruimte wordt benut voor nieuwe functies. De herbouw 
van de boerderij op de voormalige plek van de boerderij geeft goed invulling aan 
dat uitgangspunt.  
 
Woningbouwprogramma 2011-2016 
Het Woningbouwprogramma 2011-2016 is in 2012 vastgesteld door de gemeen-
teraad. Het betreft een strategisch beleidsdocument, waarin de woningbouw-
plannen en woonvisies van de vijf voormalige gemeenten op elkaar zijn afgestemd 
en samengevoegd tot één woningbouwprogramma.  
 
Het woningbouwprogramma is bepaald door vertaling te maken van de huishou-
densprognoses naar een zo realistisch mogelijke bouwopgave. Door te streven 
naar meer schaarste op de woningmarkt zullen woningbouwprojecten naar ver-
wachting kansrijker worden. Er is gekozen voor een woningbouwprogramma met 
een vertrekpunt van circa 125 woningen per jaar.  
 
Het projectgebied ligt volgens het woningbouwprogramma binnen de cluster 
Heeg - Woudsend waar een realistische bouwopgave van 5 tot 8 geldt.  
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In het woningbouwprogramma ligt het accent op seniorenhuisvesting, starters, 
betaalbaarheid en duurzaamheid. Verder ligt vanuit de beleidsmatige ontwikke-
lingen en de nieuwe koers de kwalitatieve focus onder andere op de herstructure-
ringsopgave van de verouderde voorraad. Hiertoe is een convenant Wonen, Wel-
zijn & Zorg gesloten met onder andere de woningcorporaties. Bij het maken van 
keuzes in plannen worden deze kwalitatieve aspecten worden betrokken. 
 
Herijking woningbeleid 

Naar aanleiding van veranderingen in de woningmarkt werkt de gemeente op dit 
moment aan een nieuwe woonvisie en een nieuw woningbouwprogramma. Als 
vertrekpunt van dit nieuwe beleid is de strategische notitie Behoefteraming nieu-
we woningbouw (STEC-groep, januari 2015) gemaakt.  
 
In deze notitie is de woningmarkt in de gemeente Súdwest-Fryslân geschetst, is 
een terugblik op de realisatie in 2011, 2012, 2013 en 2014 opgenomen en een 
vooruitblik op de woningbehoefte in de komende 10 jaar.  
 
Het blijkt dat elk jaar 170 nieuwe woningen nodig zijn. Hiervan is een behoefte 
aan ongeveer 16 woningen in de landelijke clusters. Het toevoegen van één nieu-
we woning in het landelijk gebied past binnen deze bandbreedte.  
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

4.   1. Algemeen 

Uitgangspunt is dat na de uitvoering van het project, een goede omgevingssituatie 
bestaat. Dit hoofdstuk geeft in relatie tot het initiatief een omschrijving van ieder 
omgevingsaspect. 

4.   2. Milieuzonering 

In de nabijheid van het projectgebied is een melkveehouderij gevestigd aan de Jel-
tewei 228. De nieuwe woningen liggen op circa 90 meter van de grens van het 
bouwperceel van dit bedrijf gelegen. Voor melkveehouderijen gelden de vaste af-
standen uit het Activiteitenbesluit, tenzij de gemeente met het vaststellen van een 
geurverordening besluit tot afwijkende afstanden. Het agrarisch bedrijf aan de Jel-
tewei 228 is opgenomen in de geurverordening van de gemeente Sudwest-
Fryslân. In de verordening is de afstand verkleind tot 50 meter ten opzichte van 
woningen in de omgeving. Doordat de nieuwe woningen op meer dan 50 meter 
van het bedrijf liggen, wordt voldaan aan de afstand uit de geurverordening. Er is 
dus sprake van een verantwoorde milieuzonering, waardoor de ontwikkeling mili-
eutechnisch inpasbaar is op de locatie. 
 
In de verder omgeving van het plangebied liggen alleen woningen, waardoor er 
geen sprake kan zijn van onacceptabele milieuhinder. 
 
4.  3. Wegverkeerslawaai 
 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft 
waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. Dit geldt ook voor spoor-
wegen. Daarbij onderscheidt de Wgh geluidsgevoelige functies (zoals woningen) 
enerzijds en niet-geluidsgevoelige functies anderzijds.  
De geluidsbelasting van nieuwe woningen moet getoetst worden aan de grens-
waarden uit de Wet Geluidhinder. Voor woningen bedraagt de hoogste toelaatba-
re geluidbelasting van de gevel 48 dB. Dit wordt de voorkeursgrenswaarde ge-
noemd. De ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor woningen in 
buitenstedelijk gebied, is gereguleerd in artikel 83 van de Wet geluidhinder. In lid 
7 is opgenomen dat met betrekking tot buiten de bebouwde kom nog te bouwen 
woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van be-
staande woningen, kan voor de te verwachten geluidbelasting vanwege een aan-
wezige weg een waarde van ten hoogste 58 dB worden vastgesteld.  
 
De nieuwe woning is een geluidsgevoelige functie die gelegen is binnen de ge-
luidszone van de Jeltewei. Voor de ontwikkeling is daarom een akoestisch onder-
zoek uitgevoerd. Het onderzoek is als bijlage 2 bij de onderbouwing gevoegd.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat de westgevel (voorzijde) de maximale ontheffings-
waarde uit de Wet geluidhinder met 3 dB overschrijdt. Omdat maatregelen om de 
geluidsbelasting te reduceren niet mogelijk, gewenst en/of doelmatig zijn wordt 
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de voorzijde als dove gevel gebouwd. Een “dove gevel” is gevel waar geen te ope-
nen ramen in zitten. 
 
Daarnaast blijkt dat de voorkeursgrenswaarde, op de noord en oost gevel, wordt 
overschreden. Hier wordt de maximale ontheffingswaarde van 58 dB niet over-
schreden. Maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren zijn niet mogelijk, 
gewenst en/of doelmatig. Voor deze gevels moet daarom een besluit hogere 
waarde te worden vastgesteld. Bij de het vaststellen van een hogere waarde moet 
worden aangetoond te dat het vereiste binnenniveau van 33 dB uit het Bouwbe-
sluit wordt behaald. Dit is reeds onderzocht in een gevelweringsonderzoek. Uit 
het gevelweringsonderzoek blijkt dat de gevels aan de eisen uit het Bouwbesluit 
voldoen en dat binnen de woning een goed akoestisch klimaat kan worden gega-
randeerd (zie bijlage 3). Het aspect geluid staat daarmee het verlenen van de om-
gevingsvergunning niet in de weg. 

4.   3. Water  

Vanwege het grote belang van het water in de ruimtelijke ordening wordt van wa-
terschappen een vroege en intensieve betrokkenheid bij het opstellen van ruimte-
lijke plannen verwacht. De watertoets is een verplicht onderdeel in de bestem-
mingsplanprocedure. Het projectgebied ligt in het beheersgebied van het Wet-
terskip Fryslân. 
Het project is via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap 
(kenmerk: 20160405-2-12756). Het plan heeft een beperkte invloed op de water-
huishouding en de afvalwaterketen. Voor de ontwikkeling wordt daarom de korte 
procedure gevolgd. Bij de uitwerking van het bouwplan wordt rekening gehouden 
met de volgende uitgangspunten. Een samenvatting van de watertoets is opge-
nomen in bijlage 1. De uitgangspunten uit de watertoets worden onderstaand 
samengevat. 
 
Probeer regenwater langzaam weg te laten lopen 
Regenwater dat op een verhard oppervlak valt, gaat sneller naar het riool of een 
sloot dan regenwater dat op onverhard oppervlak valt (zoals gras of een groen-
strook). Wanneer opeens veel water in de riolen en sloten komt kan dit water-
overlast geven. Het is daarom belangrijk dat het regenwater langzaam wegloopt. 
Bij dit initiatief wordt hiermee rekening gehouden door op het perceel voldoende 
ruimte te houden voor stukken gras of andere beplanting.  
 
Regenwater niet op het riool lozen 
Geadviseerd wordt om regenwater direct op een sloot te lozen en niet op het 
vuilwaterriool. De rioolwaterzuivering wordt dan niet onnodig belast met schoon 
regenwater. In dit geval ligt langs het perceel een berm met een greppel waar-
langs het regenwater wordt afgevoerd.  
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Gebruik schone bouwmaterialen, gebruik geen chemische onkruidbestrijding 
Regenwater dat op het plangebied valt, komt uiteindelijk altijd in het grondwater 
of in het oppervlaktewater. Watervervuiling wordt voorkomen door geen uitlo-
gende bouwmaterialen zoals zink, koper en lood te gebruiken. Deze materialen 
zijn een belangrijke bron voor de vervuiling van het water. De initiatiefnemer 
maakt  geen gebruik van dergelijke materialen. 
 
Vloeren minimaal een meter boven het grondwater 
Geadviseerd wordt om het vloerpeil (bovenkant vloer) van woningen en andere 
bouwwerken minimaal een meter boven het grondwaterpeil aan te leggen. Hier-
door wordt grondwateroverlast voorkomen. Bij de uitvoering van het plan wordt 
hier rekening mee gehouden.  

4.   4. Bodem 

Het uitgangspunt wat betreft de bodem in het projectgebied is, dat de kwaliteit 
ervan zodanig dient te zijn dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid bij het 
gebruik van het projectgebied voor de gewenste functie. In dit geval dient de bo-
demkwaliteit geschikt te zijn voor de woonfunctie.  
Risico's voor de volksgezondheid vanuit het aspect bodem zijn niet aan de orde, 
omdat de ontwikkeling plaats vindt op gronden die in de huidige situatie al ge-
schikt zijn voor de woonfunctie. De herbouw vindt namelijk plaats op dezelfde 
plek als de voormalige woonboerderij. De planvorming mag dan ook vanuit het 
aspect bodem uitvoerbaar worden geacht.  

4.   5. Archeologie 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in 
2007 de Wet op de archeologische monumentenzorg als onderdeel van de Monu-
mentenwet in werking getreden. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem 
wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven. De wet verplicht 
gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen en projecten rekening te 
houden met de in hun bodem aanwezige waarden. 
 
Voor het projectgebied is op grond van de Wet op de archeologisch monumenten-
zorg onderzocht of er archeologische waarden aanwezig zijn. Hiervoor is de Friese 
Archeologische MonumentenKaart Extra (FAMKE) van de provincie Fryslân ge-
bruikt. Op deze kaart is op basis van de aanwezige archeologische monumenten 
en de te verwachten archeologische waarden een advies aangegeven. 
 
De FAMKE steentijd-bronstijd laat zien dat het plangebied ligt in een gebied met 
karterend onderzoek 2. Voor dergelijke gebieden moet archeologisch onderzoek 
worden uitgevoerd wanneer een bodemingreep groter  dan 2.500 m² aan de orde 
is. De FAMKE ijzertijd-middeleeuwen laat zien dat het plangebied ligt in een ge-
bied met karterend onderzoek 3. Voor dergelijke gebieden moet archeologisch 
onderzoek worden uitgevoerd wanneer een bodemingreep groter  dan 5.000 m² 
aan de orde is. 
 



blz 16 20160329    

 

 
 

Rho Adviseurs B.V.    Ruimtelijke onderbouwing Hommerts - Jeltewei 49 
 Status: Definitief / 26-04-2016 

Dit project betreft de herbouw van een woonboerderij waarbij de oppervlakte van 
het toekomstige gebouw ruim onder de drempelwaarde blijft van archeologisch 
onderzoek (totaal 240 m2). Daarnaast vindt de bouw van de boerderij op plek van 
de bestaande boerderij plaats. Eventuele archeologisch waarden zijn daarom 
reeds verstoord. Nader archeologisch onderzoek is dan ook niet aan de orde. 

4.   6. Cultuurhistorie 

Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld 
worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat verband speci-
fieke eisen aan het opstellen van ruimtelijke plannen. Waar mogelijk moeten cul-
tuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie is daar-
mee een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening.  
 
In het plangebied zelf is geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. 
Wel wordt de omgeving van het projectgebied aangemerkt als bijzonder waarde-
vol. Van waardevolle betekenis is het bebouwingslint en de opstrekkende verka-
veling (van west naar oost) die samen laten zien hoe de veenontginning in dit ge-
bied heeft plaatsgevonden.  
In onderhavig project is sprake van een perceelsgebonden ontwikkeling. De ont-
wikkeling vindt plaats op een bestaand erf en doet geen afbreuk aan de bestaan-
de bebouwingsstructuur of de verkaveling van het landelijk gebied. Het project is 
dan ook uitvoerbaar vanuit cultuurhistorisch oogpunt . 

4.   7. Ecologie 

Bij elk ruimtelijk project dient met het oog op de natuurbescherming rekening te 
worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. 
Hierbij dient te worden aangetoond dat als gevolg van de geplande activiteiten de 
natuurdoelstellingen van beschermde natuurgebieden en de gunstige staat van 
instandhouding van waardevolle dier- en plantensoorten niet in het geding ko-
men. Er wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescher-
ming. 
 
Gebiedsbescherming 
Het projectgebied ligt op ruime afstand van beschermde natuurgebieden en 
grenst niet aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Er worden geen nieuwe 
(grootschalige) belastende functies voorgesteld. Effecten op beschermde natuur-
gebieden zijn dan ook niet aan de orde. 
 
Soortenbescherming 
De soortenbescherming vindt primair plaats via de Flora- en faunawet. Op grond 
van deze wet mogen er geen beschermde planten en dieren (en hun verblijfplaat-
sen), die in de wet zijn aangewezen, verstoord worden. Onder voorwaarden is 
ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld staan 
op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst soorten zijn deze 
voorwaarden zeer streng. 
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De nieuwbouw vindt plaats op de plek van een voormalige woonboerderij. De 
boerderij is reeds gesloopt. Het project voorziet verder niet in het kappen van 
bomen of het dempen van sloten. Aantasting van beschermde soorten en strijdig-
heid met de Flora- en faunawet wordt daardoor uitgesloten. 
 
Voor alle soorten blijft de algemene zorgplicht van kracht. Bij verstoring van die-
ren moeten deze de gelegenheid krijgen te vluchten naar een nieuwe leefomge-
ving. 

4.   8. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en munitie. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beper-
ken van de risico’s voor de burger door bovengenoemde activiteiten.  
 
In het kader van het aspect externe veiligheid is de risicokaart van de provincie 
Fryslân bekeken. Hieruit blijkt dat in de omgeving van het plangebied geen risico-
volle inrichtingen en (bovengrondse) transportroutes aanwezig zijn die mogelijk 
risico`s kan opleveren voor het projectgebied.  
 
De conclusie is dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving op 
het gebied van externe veiligheid.  

4.   9. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld 
om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus 
van luchtverontreiniging, aan te pakken.  
 
Voor bepaalde typen projecten is bepaald dat deze ’niet in betekenende mate’ 
bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Woningbouwlocaties tot 
3.000 woningen behoren daar ook bij. Dit project stelt een woningbouwontwikke-
ling van één extra woning voor. Het project draagt daardoor niet in betekenende 
mate bij aan de luchtverontreiniging. Hiermee wordt voldaan aan de luchtkwali-
teitsnormen zoals gesteld in de Wet milieubeheer.  

4.   10. Kabels, leidingen en zoneringen 

In of nabij het projectgebied liggen geen kabels, leidingen of zones die een beper-
king vormen voor dit project.  
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5. UITVOERBAARHEID 

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwik-
keling voorgelegd aan de betrokken overlegpartners. De ontwerpbeschikking van 
de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken wordt daarna gedurende een 
periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de moge-
lijkheid tot het indienen van zienswijzen. Eenieder wordt zo in de gelegenheid ge-
steld om zienswijzen tegen het initiatief kenbaar te maken. 
 
De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewo-
gen in de besluitvorming over het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen 
dit besluit bestaat de mogelijkheid voor beroep en hoger beroep. Het op goede 
manier doorlopen van de genoemde procedure toont de maatschappelijke uit-
voerbaarheid van het project aan. 

5.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project is het van belang te weten of 
het economisch uitvoerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds 
bepaald door de exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) en anderzijds 
door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie). 
 
Financiële haalbaarheid 
De ontwikkeling betreft een particulier initiatief, waarmee de gemeente geen di-
recte financiële bemoeienis heeft. De initiatiefnemer draagt de kosten voor de 
bouw van de woning.  
 

Grondexploitatie 
Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over moge-
lijkheden voor het verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw- en woonrijp 
maken en kosten voor de ruimtelijke procedure. Wanneer sprake is van bepaalde 
bouwplannen, moet de gemeente hiervoor in beginsel een exploitatieplan vast-
stellen. Van deze verplichting kan worden afgezien als het kostenverhaal anders-
zins verzekerd is. Voor vaststelling van het planologisch besluit moet duidelijk zijn 
op welke wijze potentiële kosten zullen worden verhaald. 
 
Voor dit project geldt er sprake is van een bouwplan waarbij twee woningen mo-
gelijk worden gemaakt. De gemeente sluit hiervoor met de aanvrager een anteri-
eure overeenkomst, waarin onder andere ook het aspect planschade is geregeld. 
Het vaststellen van een grondexploitatieplan is daardoor niet noodzakelijk. 
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6. AFWEGING EN CONCLUSIES 

Aanleiding 
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een om-
gevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de 
Wabo, waarmee de bouw van twee woningen in afwijking van het bestemmings-
plan mogelijk wordt gemaakt. 
 
De afwijking betreft het bouwen van twee woningen op een perceel waar één 
woning is toegestaan.  
 
Afweging 
De woning wordt in lijn gebouwd met de overige bebouwing aan de Jeltewei. Het 
toevoegen van een extra woning langs een lint met hoofdzakelijk woonfuncties is 
functioneel inpasbaar.   
Verder is het project in overeenstemming met de relevante beleidsuitgangspun-
ten op provinciaal en gemeentelijk niveau en veroorzaakt het geen conflicten met 
de sectorale wet- en regelgeving.  
 
Conclusie 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met 
een goede ruimtelijke ordening. 
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datum 5-4-2016
dossiercode    20160405-2-12756

Project: ROB Hommerts - Jeltewei 49
Gemeente: Súdwest-Fryslân
Aanvrager: J. Posthumus
Organisatie: Rho Adviseurs voor de leefruimte

 

Geachte heer/mevrouw J. Posthumus,

Voor het plan ROB Hommerts - Jeltewei 49 heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die
u heeft opgegeven, is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding en de afvalwaterketen. Hierdoor
kan de korte procedure worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan kan worden opgevangen met standaard maatregelen. Deze maatregelen vindt
u in het onderstaande standaard wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt opnemen. U hoeft dan
verder geen contact met ons op te nemen. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 058 292 2222
en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Via www.dewatertoets.nl hebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij archiveren deze melding. De watertoets is
hiermee voor Wetterskip Fryslan afgerond.

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslan
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
F 058 292 2223
E info@wetterskipfryslan.nl

 

Wateradvies korte procedure

De initiatiefnemer heeft Wetterskip Fryslan geinformeerd over het plan ROB Hommerts - Jeltewei 49 via de Digitale watertoets
(www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan een zodanige invloed heeft op de waterhuishouding en de
afvalwaterketen dat kan worden volstaan met een standaard wateradvies.

In dit advies staan de maatregelen die Wetterskip Fryslân adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten
schoon te houden. Het is een standaard advies dat voor alle kleine plannen wordt gegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat
niet alle punten gelden voor het plan ROB Hommerts - Jeltewei 49.

Probeer regenwater langzaam weg te laten lopen

Regenwater dat op een verhard oppervlak valt, gaat sneller naar het riool of een sloot dan regenwater dat op onverhard
oppervlak valt (zoals gras of een groenstrook). Wanneer opeens veel water in de riolen en sloten komt kan dit wateroverlast
geven. Het is daarom belangrijk dat het regenwater langzaam wegloopt. Dit kan op verschillende manieren. Vang het
regenwater eerst in een regenton op, gebruik grasstenen ('open bestrating') voor de bestrating en bestraat niet het hele perceel
maar laat wat stukken open met gras of andere beplanting.

Regenwater niet op het riool lozen



Wij adviseren om regenwater direct op een sloot te lozen en niet op het vuilwaterriool. De rioolwaterzuivering wordt dan niet
onnodig belast met schoon regenwater. Dit is uiteraard alleen mogelijk als er een sloot dicht bij het perceel ligt.

Gebruik schone bouwmaterialen, gebruik geen chemische onkruidbestrijding

Regenwater dat op het plangebied valt, komt uiteindelijk altijd in het grondwater of in het oppervlaktewater. Voorkom
watervervuiling door geen uitlogende bouwmaterialen zoals zink, koper en lood te gebruiken. Deze materialen zijn een
belangrijke bron voor de vervuiling van ons water. Ook adviseren wij om geen chemische middelen voor onkruidbestrijding te
gebruiken.

Vloeren minimaal een meter boven het grondwater

Wij adviseren om het vloerpeil (bovenkant vloer) van woningen en andere bouwwerken minimaal een meter boven het
grondwaterpeil aan te leggen. Hierdoor wordt grondwateroverlast voorkomen.

Vergunningen die bij het waterschap moeten worden aangevraagd

Voor sommige werkzaamheden of activiteiten is een watervergunning van het waterschap nodig of moet een melding worden
gedaan. Voorbeelden zijn
- het onttrekken en/of lozen van grondwater (bijvoorbeeld bronneringen),
- het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater,
- het toepassen van grond in een watergang,
- het graven of dempen van sloten,
- de aanleg van dammen of duikers.
Meer informatie hierover is te vinden op onze website www.wetterskipfryslan.nl/waterwet.

Koude- en warmteopslag

Als sprake is van koude- en warmteopslag in de bodem wijzen wij u er op dat u hiervoor contact op dient te nemen met de
provincie Fryslân. Een contactpersoon vindt u op www.wetterskipfryslan.nl bij het digitaal loket onder het kopje watertoets.

De WaterToets 2014



 

 

BIJLAGE 2 

 



 

 

 

 

  

  

Titel: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

herbouw boerderij Jeltewei 49 te Hommerts  

 

Kenmerk:  0027-W-15-A  

 

Datum:  15-07-2015  

 

Versie:   1 

 

Adviseur:  ing. Aljan Gal  

 

Opdrachtgever: mevr. A. Nauta 

   Jeltewei 49 

8622 DE Hommerts 

    

 



 
 

Titel: wegverkeerslawaai herbouw boerderij Jeltewei 49 te Hommerts 

Kenmerk: 0027-W-15-A   

Versie: 1  Bladzijde 2 

 

Inhoud 

1 Inleiding ................................................................................................................................................. 3 

2 Ruimtelijke- en brongegevens ............................................................................................................ 4 

2.1 Ruimtelijke gegevens ................................................................................................................... 4 

2.2 Brongegevens ............................................................................................................................... 4 

3 Toetsingskader Wet geluidhinder ...................................................................................................... 6 

3.1 Zones van wegen ......................................................................................................................... 6 

3.2 Wettelijk kader .............................................................................................................................. 6 

3.3 Aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder ............................................................................ 7 

4 Resultaten en toetsing ......................................................................................................................... 8 

4.1 Algemeen ...................................................................................................................................... 8 

4.2 Resultaten Jeltewei N354 ............................................................................................................ 8 

4.3 Bron- en overdrachtsmaatregelen ............................................................................................ 9 

5 Conclusie ............................................................................................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

1) Objecten 

2) Geluidbronnen 

3) Rekenresultaten 



 
 

Titel: wegverkeerslawaai herbouw boerderij Jeltewei 49 te Hommerts 

Kenmerk: 0027-W-15-A   

Versie: 1  Bladzijde 3 

1 Inleiding 

De familie Nauta is voornemens op de locatie Jeltewei 49 te Hommerts de bestaande 

woonboerderij te herbouwen. Het gaat om de realisatie van een geheel “nieuw” gebouw waarin 

twee woningen worden gerealiseerd. Het voorgenomen plan is in strijd met het vigerende 

bestemmingsplan. De gemeente is bereid medewerking te verlenen aan een afwijking mits een 

akoestische onderzoek wordt overlegd waaruit blijkt dat aan de wettelijke normen wordt 

voldaan.  

 

In voorliggend rapport is door GeluidMeesters BV de geluidbelasting ten gevolge van 

wegverkeerslawaai vastgesteld en getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.  

 

De Wet geluidhinder is van toepassing op wegen met een geluidzone. In de directe omgeving van 

het plangebied betreft dit alleen de doorgaande provinciale weg “Jeltewei N354”. Aan de 

westzijde van de provinciale weg bevindt zich een parallelweg die hoofdzakelijk gebruikt wordt 

door (brom)fietsen en de bewoners van direct aan deze weg gelegen woningen. Deze parallelweg 

is niet relevant ten opzichte van de provinciale weg en wordt niet ander beschouwd.  

 
Afbeelding 1.1: plangebied in relatie tot relevante weg(en) 

 
 

De berekeningen zijn uitgevoerd met standaard rekenmethode II overeenkomstig Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012. 
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2 Ruimtelijke- en brongegevens 

2.1 Ruimtelijke gegevens 

De opdrachtgever heeft digitale tekeningen verstrekt. De relevante hoogtes van gebouwen 

(woningen, kantoren etc.) in de omgeving zijn vastgesteld op basis van openbaar raadpleegbaar 

kaart-/fotomateriaal. 

 
Afbeelding 2.1: voorgenomen planvorming 

     
 

Voor de bodemfactor is standaard uitgegaan van een absorberend oppervlak. Voor harde 

oppervlakken, zoals wegen, fietspaden, water etc., zijn bodemgebieden ingevoerd met een 

reflecterende eigenschap.  

 

De toetspunten zijn gemodelleerd op 1,5 meter boven plaatselijk maaiveld/verdiepingsvloer.  

2.2 Brongegevens 

Onder brongegevens wordt verstaan alle aspecten die van invloed zijn op de geluidemissie, zoals 

verkeersintensiteiten, samenstelling verkeer, snelheid, wegdekverharding.  

 

Voor de toetsing aan de wettelijke normen dient te worden uitgegaan van de toekomstige 

situatie. Hieronder wordt verstaan de situatie 10 jaar na realisatie. In dit onderzoek is uitgegaan 

van het jaar 2025. 

 

De provincie Friesland beheert de beschikbare verkeersintensiteiten op de website 

www.verkeersmonitor.nl. Uit de interactieve kaart blijkt dat het meest nabijgelegen telpunt zich 

direct onder Sneek bevindt. In 2011 passeerden op dit punt 9500 m.v.t. per weekdag. Tussen de 

planlocatie en dit telpunt zitten verschillende ontsluitingen naar omliggende plaatsen het is dus 

niet onrealistisch dat ter hoogte van het plangebied de intensiteit afwijkt.  

 

In het openbaar beschikbaar rapport “Provincie Fryslân – databestanden en geluidsmodel voor 

EU-geluidsbelastingkaart 2011” d.d. 3 mei 2012 opgesteld door Goudappel Coffeng zijn meer 

gedetailleerde gegevens opgenomen. In het jaar 2011 is een intensiteit van 8300 m.v.t. per 
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weekdag opgenomen voor het traject tussen Hm 30 en 32.5. In dit onderzoek is bij voornoemd 

rapport aansluiting gezocht. 

 

Om te komen tot een verkeersprognose voor het jaar 2025 is uitgegaan van 1,5% autonome 

groei. Dit is conform de beschikbare gegevens van de website www.verkeersmonitor.nl als een 

worst-case situatie te beschouwen en resulteert in een toename van de geluidbelasting van 

minder dan 1 dB. In tabel 2.1. zijn de gehanteerde intensiteiten opgenomen.  

 
Tabel 2.1: gehanteerde verkeersgegevens (weekdag gemiddelden) 

Weg 

 

 

Etmaal- 

intensiteit 

 

Uurintensiteit  voertuigverdeling  

d 

[%] 

a 

[%] 

n 

[%] 

Licht mvt 

[%] 

Middelzw. Mvt 

[%] 

Zware mvt 

 [%] 

Basis situatie 2011 

Jeltewei N354 8.300 6.69 2.89 1.03 87.5 9.2 3.3 

Toekomstige situatie 2025 

Jeltewei N354 10.224 6.69 2.89 1.03 87.5 9.2 3.3 

 

De wettelijk maximum toegestane snelheid bedraagt 80 km/uur. De asfaltverharding, op dit 

traject, betreft SMA. Er zijn geen plannen om dit traject reconstrueren of onderhoud te plegen. 
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3 Toetsingskader Wet geluidhinder 

3.1 Zones van wegen 

Ten aanzien van wegverkeer is de Wet geluidhinder van toepassing binnen geluidzones langs 

zoneringsplichtige wegen. Elke weg is zoneringsplichtig in de zin van de Wet geluidhinder, 

uitgezonderd (art. 74 lid 2) wanneer de weg: 

1. is gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied, of 

2. waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

 
Afbeelding 3.1: aanduiding woonerf  / aanduiding 30 km/uur zone 

      
 

De breedte van een geluidzone langs een weg is gedefinieerd in art. 74 lid 1 Wet geluidhinder. 

Een weg heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan 

weerszijden van de weg. Ingeval bij de reconstructie het aantal rijstroken zal worden verhoogd, 

wordt de zone in aanmerking genomen, die uit het hogere aantal rijstroken zal voortvloeien. De 

volgende zonebreedtes dienen in acht te worden genomen:  

 

in stedelijk gebied: 

− voor een weg, bestaande uit één of twee rijstroken of één of twee sporen: 200 meter; 

− voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken of drie of meer sporen: 350 meter; 

 

in buitenstedelijk gebied: 

− voor een weg, bestaande uit één of twee rijstroken of één of twee sporen: 250 meter; 

− voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken of drie of meer sporen: 400 meter; 

− voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter. 

 

De Jeltewei N354 is in buitens stedelijkgebied gelegen en bestaat uit twee rijstroken. In tabel 3.1 

is de van toepassing zijnde zonebreedte opgenomen.  

 
Tabel 3.1: zonebreedte relevante wegen 

weg Aantal rijstroken  Breedte van de geluidzone buiten de weg zelf [meter] 

Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 

Jeltewei N354 2 stuks 250 n.v.t. 

3.2 Wettelijk kader  

De grenswaarden bij “nieuwe situaties” voor de geluidbelasting zijn vastgelegd in artikel 82 t/m 85 

van de Wet geluidhinder.  
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In artikel 82 is opgenomen dat voor woningen binnen een zone de ten hoogste toelaatbare 

geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB bedraagt. Dit wordt de 

voorkeursgrenswaarde genoemd. Indien aan deze waarde wordt voldaan zijn er geen 

akoestische belemmeringen. 

 

De ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor woningen in buitenstedelijk gebied, 

is gereguleerd in artikel 83 van de Wet geluidhinder. In lid 7 is opgenomen dat met betrekking tot 

buiten de bebouwde kom nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen 

ter vervanging van bestaande woningen, kan voor de te verwachten geluidbelasting vanwege een 

aanwezige weg een waarde van ten hoogste 58 dB worden vastgesteld. De vervanging mag niet 

leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur of 

een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden. Voor geluidbelastingen hoger dan de 

voorkeursgrenswaarde dient een hogere waarde te worden vastgesteld.  

 

Hogere waarden worden pas verleend als blijkt dat geluidbeperkende maatregelen onvoldoende 

doeltreffend zijn, of als ze stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële bezwaren hebben. 

 

Bij het treffen van geluidbeperkende maatregelen is er keuze uit drie categorieën. Deze keuze is 

niet vrijblijvend, daar in de Wet een voorkeur uitgesproken wordt waarin de haalbaarheid van de 

categorieën onderzocht moet worden. Deze volgorde luidt als volgt: 

1. bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek, verminderen verkeersdruk, verlaging 

maximum snelheid, wijziging ontwerp); 

2. overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld grondwallen, geluidschermen); 

3. ontvangersmaatregelen (bijvoorbeeld gevelisolatie geluidgevoelige bestemmingen). 

Toepassing van deze maatregel is alleen mogelijk indien een Hogere waarde dan de 

voorkeursgrenswaarde wordt vastgesteld. 

3.3 Aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder  

Bij de beoordeling van geluid afkomstig van wegen mag rekening worden gehouden met het in 

de toekomst stiller worden van verkeer. Dit is opgenomen in artikel 110g van de Wet 

geluidhinder. In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG) is de toe te 

passen aftrek verder ingevuld. Dit artikel luidt als volgt: 

 

De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting vanwege 

een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van 

geluidsgevoelige terreinen bedraagt tot 1 juli 2018: 

a) 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 

km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 

110g van de Wet geluidhinder 56 dB is; 

b) 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 

km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 

110g van de Wet geluidhinder 57 dB is; 

c) 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 

km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden; 

d) 5 dB voor de overige wegen; 

e) 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van 

de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 
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4 Resultaten en toetsing 

4.1 Algemeen 

De toetspunten liggen op een hoogte van 1,5 meter boven het vloerniveau van de 

ontvangstruimten. De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu 

V2.62. 

4.2 Resultaten Jeltewei N354 

In tabel 4.1 zijn de maatgevende resultaten opgenomen. Voor de positionering van de 

toetspunten (Tp) alsmede een volledig overzicht van rekenresultaten wordt kortheidshalve 

verwezen naar de bijlagen. 

 
Tabel 4.1: rekenresultaten  

Tp 

 

Omschrijving 

 

Geluidbelasting toekomst [Lden] in dB 

(incl. 2 dB aftrek artikel 110g Wgh) 

1,5 mtr. 4,5 mtr. 

01 Jeltewei 49 (west) 61 61 

02-03 Jeltewei 49 (noord) 56 57 

04 Jeltewei 49 (zuid) 31 34 

05-06 Jeltewei 49 (oost) 57 58 

tekst 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden wordt niet overschreden. De weg vormt akoestisch geen 

belemmeringen. 

tekst 

de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden wordt overschreden. Wel wordt voldaan aan de ontheffingswaarde 

van 58 dB Lden. Indien bron- en overdrachtsmaatregelen geen solaas bieden dient een verzoek tot ontheffing 

(Hogere waarde) te worden ingediend.  

tekst 
de ontheffingswaarde van 58 dB Lden wordt overschreden. Indien bron- en overdrachtsmaatregelen geen 

solaas bieden kan woningbouw niet worden toegestaan mits een dove gevel wordt toegepast.  

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat de maximale ontheffingswaarde op de westgevel wordt 

overschreden met ten hoogste 3 dB. Indien bron- en overdrachtsmaatregelen geen solaas bieden 

kan woningbouw niet worden toegestaan mits een dove gevel wordt toegepast. Een “dove gevel” 

is geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder en er hoeft dan ook op deze gevel niet getoetst te 

worden. 

 

Een dove gevel is als volgt in de Wet geluidhinder (art. 1b vierde lid) gedefinieerd:  

a) een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 

bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de 

geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede 

b) een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de 

delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

Een andere optie is mogelijk het verschuiven van de woningen in oostelijk richting. 
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4.3 Bron- en overdrachtsmaatregelen 

Omdat de voorkeursgrenswaarde (48 dB Lden) wordt overschreden dienen maatregelen te 

worden overwogen.  

 

Het toepassen van een geluidarm asfalttype zal onvoldoende zijn om de geluidbelasting tot 

onder de voorkeursgrenswaarde te reduceren. Wel zou voldoende gereduceerd kunnen worden 

om onder de maximale ontheffingswaarde te blijven. Het aanbrengen van deze maatregel zal 

met name op financiële bezwaren stuiten, gezien het feit dat de maatregel slechts ten behoeve 

van twee woningen getroffen dient te worden. De provincie heeft aangegeven dat geluidarm 

asfalt wordt aangelegd bij reconstructie of onderhoud, niet in een apart programma. Zowel een 

reconstructie als onderhoud staan niet gepland.  

Een andere bronmaatregel is het verlagen van de maximum toegestane snelheid. Het verlagen 

naar 60 km/uur zal slechts een reducerend effect hebben van ten hoogste 1 dB. Hierdoor zal nog 

steeds sprake zijn van overschrijding van de maximale ontheffingswaarde.  

 

Het aanbrengen van overdrachtsmaatregelen (geluidschermen / grondwallen) zal op 

landschappelijke, stedenbouwkundige en financiële bezwaren stuiten. Tevens is het de vraag of 

voldoende reductie te behalen is in verband met de benodigde ontsluiting van het perceel op de 

provinciale weg N354.  
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5 Conclusie 

De familie Nauta is voornemens op de locatie Jeltewei 49 te Hommerts de bestaande 

woonboerderij te herbouwen. Het gaat om de realisatie van een geheel “nieuw” gebouw waarin 

twee woningen worden gerealiseerd. Het voorgenomen plan is in strijd met het vigerende 

bestemmingsplan. De gemeente is bereid medewerking te verlenen aan een afwijking mits een 

akoestische onderzoek wordt overlegd waaruit blijkt dat aan de wettelijke normen wordt 

voldaan.  

 

Uit voorliggend onderzoek blijkt dat de geluidbelasting, ten gevolge van de wettelijk gezoneerde 

provinciale weg N354, de maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder met 3 dB 

overschrijdt.  

 

Het aanbrengen van bron- (geluidarm asfalt /verlagen snelheid) dan wel overdrachtsmaatregelen 

(geluidschermen / grondwallen) zal naar verwachting op landschappelijke, stedenbouwkundige 

en financiële bezwaren stuiten. 

 

Optie 1 

Het realiseren van het nieuwe gebouw, kan met de huidige situering, alleen worden gerealiseerd 

met een “dove” westgevel. Een “dove gevel” is geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder en er 

hoeft dan ook op deze gevel niet getoetst te worden. 

 

Voor de noord- en zuidgevel zal een verzoek tot hogere waarde ingediend moeten worden. Bij 

deze aanvraag dient met een gevelgeluidwering onderzoek aangetoond te worden dat het vereist 

binnenniveau van 33 dB uit het Bouwbesluit wordt behaald. 

 

Optie 2 

Om geen “dove gevel” te hoeven realiseren dienen de woningen in oostelijk richting te worden 

verschoven. Hierbij moet rekening worden gehouden met een afstand van 10 tot 15 meter.  

 

 

 

Groningen, 15 juli 2015 

GeluidMeesters BV 

 
ing. Aljan Gal 
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Bijlage 1 0027-W-15-A

Objecten

Model: N354 Jeltewei

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Zwevend

10 object (reflecterend)     172710,46     553865,41     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

11 object (reflecterend)     172693,99     553841,99     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

12 object (reflecterend)     172704,89     553746,20     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

13 object (reflecterend)     172595,27     553647,62     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

14 object (reflecterend)     172648,76     553651,51     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

15 object (reflecterend)     172611,24     554096,12     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

16 object (reflecterend)     172627,79     554054,05     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

17 object (reflecterend)     172630,27     554099,85     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

18 object (reflecterend)     172629,26     553708,35     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

19 object (reflecterend)     172620,92     553750,78     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

20 object (reflecterend)     172632,67     554043,11     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

21 object (reflecterend)     172699,22     553863,89     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

22 object (reflecterend)     172631,47     554014,18     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

23 object (reflecterend)     172622,97     553926,65     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

24 object (reflecterend)     172669,42     554013,99     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

25 object (reflecterend)     172628,17     553886,48     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

26 object (reflecterend)     172631,91     554051,88     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

27 object (reflecterend)     172625,83     554088,04     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

28 object (reflecterend)     172649,73     553751,76     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

29 object (reflecterend)     172642,96     553806,40     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

30 object (reflecterend)     172598,44     553620,40     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

31 object (reflecterend)     172654,29     553732,27     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

32 object (reflecterend)     172653,86     553704,95     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

33 object (reflecterend)     172619,99     553959,14     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

34 object (reflecterend)     172635,52     553867,58     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False

35 object (reflecterend)     172676,57     553909,65     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 False
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Bijlage 10027-W-15-A

Objecten

Model: N354 Jeltewei

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

40 bodemgebied (reflecterend)     172644,07     554660,39 0,00

41 bodemgebied (reflecterend)     172638,30     554638,50 0,00
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Bijlage 20027-W-15-A

Geluidbronnen

Model: N354 Jeltewei

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M Hdef. Type Cpl Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

50 N354 Jeltewei     172640,91     554659,62      0,00 Relatief Verdeling False   0,75 W4b  80  80  80  80  80  80  80  80  80  10224,00   6,69   2,89

51 parallelweg Jeltewei     172636,00     554638,63      0,00 Relatief Intensiteit False   0,75 W0 -- -- -- -- -- -- -- -- --      0,00 -- --
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Bijlage 20027-W-15-A

Geluidbronnen

Model: N354 Jeltewei

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

50   1,03  87,50  87,50  87,50   9,20   9,20   9,20   3,30   3,30   3,30

51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 30027-W-15-A

Rekenresultaten (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel

Model: N354 Jeltewei

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Jeltewei

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Jeltewei 49 (W) 1,50 61,7 58,1 53,6 62,7

01_B Jeltewei 49 (W) 4,50 62,5 58,8 54,4 63,4

02_A Jeltewei 49 (N) 1,50 57,5 53,8 49,4 58,4

02_B Jeltewei 49 (N) 4,50 58,5 54,8 50,4 59,4

03_A Jeltewei 49 (N) 1,50 54,8 51,2 46,7 55,7

03_B Jeltewei 49 (N) 4,50 56,5 52,8 48,3 57,4

04_A Jeltewei 49 (O) 1,50 32,4 28,7 24,2 33,3

04_B Jeltewei 49 (O) 4,50 35,1 31,5 27,0 36,1

05_A Jeltewei 49 (Z) 1,50 54,6 50,9 46,4 55,5

05_B Jeltewei 49 (Z) 4,50 56,3 52,6 48,2 57,2

06_A Jeltewei 49 (Z) 1,50 57,8 54,1 49,6 58,7

06_B Jeltewei 49 (Z) 4,50 58,8 55,1 50,6 59,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 30027-W-15-A

Rekenresultaten (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel

Model: N354 Jeltewei

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Jeltewei

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Jeltewei 49 (W) 1,50 59,7 56,1 51,6 60,7

01_B Jeltewei 49 (W) 4,50 60,5 56,8 52,4 61,4

02_A Jeltewei 49 (N) 1,50 55,5 51,8 47,4 56,4

02_B Jeltewei 49 (N) 4,50 56,5 52,8 48,4 57,4

03_A Jeltewei 49 (N) 1,50 52,8 49,2 44,7 53,7

03_B Jeltewei 49 (N) 4,50 54,5 50,8 46,3 55,4

04_A Jeltewei 49 (O) 1,50 30,4 26,7 22,2 31,3

04_B Jeltewei 49 (O) 4,50 33,1 29,5 25,0 34,1

05_A Jeltewei 49 (Z) 1,50 52,6 48,9 44,4 53,5

05_B Jeltewei 49 (Z) 4,50 54,3 50,6 46,2 55,2

06_A Jeltewei 49 (Z) 1,50 55,8 52,1 47,6 56,7

06_B Jeltewei 49 (Z) 4,50 56,8 53,1 48,6 57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 Inleiding 

In opdracht van de familie Nauta heeft GeluidMeesters BV project “Herbouw boerderij Jeltewei 49 

te Hommerts ” getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, welke betrekking hebben op de 

karakteristieke geluidwering van de gevel. 

 

Dit rapport is bedoeld om de opdrachtgever inzicht te geven in de berekening, maar dient ook 

om aan te geven dat met de genoemde uitgangspunten kan worden voldaan aan de eisen als 

genoemd in het Bouwbesluit. 

 

Dit rapport kan worden ingediend bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning. 
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2 Situatie 

Het advies is gebaseerd op tekeningen van Bouwkundig Bureau Haverkamp BV: 

 

• tekeningnaam:  Onderdeel Vooroverleg 

• werknummer:  15113 

• bladnummer:  90 

• datum:   28-09-2015 

 

De situatie is gegeven in afbeelding 2.1, de indeling van de woning in afbeelding 2.2. 

 
Afbeelding 2.1: Situatie 
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Afbeelding 2.2: Indeling woning 
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3  Eisen Bouwbesluit 

De minimaal vereiste karakteristieke geluidswering van de gevel (GA,k) volgens het Bouwbesluit 

2012 zijn in tabel 4.1 weergegeven. Uitgangspunt hierbij is een geluidsbelasting in de vorm van 

Lden zoals deze conform de Wet geluidhinder van kracht is. 

 
Tabel 4.1: eisen bouwbesluit conform artikel 3.3 

Funcie 

 

grenswaarde 

 

Woonfunctie, 

verblijfsgebied 
GA,k ≥ geluidsbelasting – 33 dB met een minimum van 20 dB 

Woonfunctie, 

verblijfsruimte 
GA,k ≥ geluidsbelasting – 35 dB met een minimum van 20 dB 

 

Voor de geluidsbelasting is uitgegaan van het akoestisch onderzoek van GeluidMeesters BV: 

“Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai herbouw boerderij Jeltewei 49 te Hommerts” 

• Projectnummer:  0027-W-15-A  

• Datum:   15-07-15 

• Versie:   1 

 

De hoogste geluidsbelasting Lden bedraagt 61 dB ter plaatse van de voorgevel (west). Ter bepaling 

van de benodigde geluidswering van de gevels conform het Bouwbesluit, dient inzicht te worden 

gegeven de geluidsbelasting, zonder aftrek conform artikel 110g Wgh. Er is een correctie 

gehanteerd van 2 dB zodat en er is derhalve gerekend met een geluidsbelasting van  

(61+2) 63 dB Lden. 
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4 Karakteristieke geluidwering gevel 

4.1 Bepalingsmethode 

De karakteristieke geluidswering van de gevel GA,k moet, zoals weergegeven in het Bouwbesluit, 

worden bepaald overeenstemmend NEN 5077. 

Voor de berekening van de geluidwering van de gevel is gebruik gemaakt van de methode “NPR 

5272”. De geluidwering van de gevel is berekend met het door GeluidMeesters BV opgestelde 

spreadsheat: GELUIDWERING GEVEL (GM v 1.0). 

 

4.2 Bouwkundige uitgangspunten 

 

De uitgangspunten voor de berekeningen zijn gegeven op de tekeningen van Bouwkundig 

Bureau Haverkamp BV. In tabel 4.1 zijn de gehanteerde materialen gegeven. 

 
Tabel 4.1: Gehanteerde materialen 

Omschrijving materiaOmschrijving materiaOmschrijving materiaOmschrijving materiaalalalal    RA,wegverkeer 

in dBin dBin dBin dB    

Drie dubbele beglazing in alle kozijnen (RA 35 dB) 
vanwege marge gerekend is met RA 31 dB 

31 

Gevels massief 400 kg/m² 49 

Dakplaat ES WOL unigreen (RA 35 dB) met daaronder 
12.5mm gipsplaat (ter plaatse van de slaapkamers) 
Totaal RA ten minste (dakplaat + gips) 36 dB 

36 

Velux dakramen HR++ glas 30 

Opbouw dakkapel (wangen en dak) is een 
spouwkonstructie van ten minste 20 kg/m² 

28 

 

4.3 Resultaten 

De rekenresultaten zijn gegeven in tabel 4.2 en 4.3. Voor de gedetailleerde berekeningsresultaten 

van de geluidwering van de gevels wordt verwezen naar bijlage 1 en 2.  

 
Tabel 4.2: Rekenresultaten verblijfsgebied Begane Grond 

RuimteRuimteRuimteRuimte    Geluidwering in dBGeluidwering in dBGeluidwering in dBGeluidwering in dB    Binnenniveau in dBBinnenniveau in dBBinnenniveau in dBBinnenniveau in dB    voldoetvoldoetvoldoetvoldoet    

GGGGAAAA    GGGGA;kA;kA;kA;k    berekendberekendberekendberekend    eis bouwbesluiteis bouwbesluiteis bouwbesluiteis bouwbesluit    

Ruimte 1: Woonkamer 34 33 29 33 Ja 

Ruimte 2: Woonkeuken 31 32 32 33 Ja 

Verblijfsgebied: Begane Grond 33 30 33 35 Ja 
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Tabel 4.3: Rekenresultaten verblijfsgebied 1e Verdieping 

RuimteRuimteRuimteRuimte    Geluidwering in dBGeluidwering in dBGeluidwering in dBGeluidwering in dB    Binnenniveau in dBBinnenniveau in dBBinnenniveau in dBBinnenniveau in dB    voldoetvoldoetvoldoetvoldoet    

GGGGAAAA    GGGGA;kA;kA;kA;k    berekendberekendberekendberekend    eis bouwbesluiteis bouwbesluiteis bouwbesluiteis bouwbesluit    

Ruimte 1: Slaapkamer 1 31 32 32 33 Ja 

Ruimte 2: Slaapkamer 2 30 31 33 33 Ja 

Ruimte 3: Slaapkamer 3 31 29 32 33 Ja 

Ruimte 4: Slaapkamer 4 32 30 31 33 Ja 

Verblijfsgebied: 1e Verdieping 31 29 34 35 Ja 
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5 Conclusie 

In opdracht van de familie Nauta heeft GeluidMeesters BV project “Herbouw boerderij Jeltewei 49 

te Hommerts ” getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, welke betrekking hebben op de 

karakteristieke geluidwering van de gevel. 

 

De uitgangspunten voor de berekeningen zijn gegeven op de tekeningen van Bouwkundig 

Bureau Haverkamp BV.  

 

Uit de resultaten blijkt dat aan de eisen uit het Bouwbesluit wordt voldaan.  

 

 

Groningen, 1 oktober 2015 

GeluidMeesters BV 

 

 

 

 

Dhr. S.H. Boonstra 
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0027-G-15-B Bijlage 1

Oppervlak alle gevels: 59,4 m2

Volume verblijfsgebied: 357,0 m3

Nagalmtijd: 0,5 s

Maatgevende gevelbelasting Lden 63,0 dB

Resultaten GA;k 

Lden GA GA;k Lbi eis voldoet

63,0 33,5 33,2 29 33 Ja

63,0 31,1 31,8 32 33 Ja

63,0 32,6 29,6 33 35 JaVerblijfsgebied: Begane Grond

GELUIDWERING GEVEL (GM v 1.0)

Ruimte

Ruimte 1: Woonkamer

Ruimte 2: Woonkeuken

vloeroppervlak m2

35,1

27,5

Verblijfsgebied: Begane Grond



0027-G-15-B Bijlage 1

Volume vertrek: 94,8 m3

Oppervlak gevel: 29,7 m2

Vloeroppervlak: 35,1 m2

Nagalmtijd: 0,5 s  

Gevelbelasting: 63,0 dB

Spektrum:

 orientatie oppervlak lengte -10logkj Qv DneA RA correctie   Gpart

m2
m dm3/s dB

voor 4,40 glas 4-16-8 mm gasgevuld 31,0 0,0 39,5

voor 8,00 massief 400 kg/m² 49,3 0,0 55,2

zij 4,40 glas 4-16-8 mm gasgevuld 31,0 -4,0 35,5

zij 12,90 massief 400 kg/m² 49,3 -4,0 49,1

0,0 1000,0 192,5 1237,5

voor 12,4 naden eenzijdig gekit 50,0 0,0 54,1

voor 12,4 naden eenzijdig gekit 50,0 0,0 54,1

zij 12,4 dubbele kierdichting 45,0 -3,0 46,1

zij 12,4 naden eenzijdig gekit 50,0 -3,0 51,1

Geluidwering GA : 33,5  dB

Karakteristieke geluidwering GA;k : 33,2  dB

Gevelbelasting 63 dB

Binnenniveau Lbi: 29 dB

Grenswaarde binnenniveau 33 dB

Voldoet: Ja

 Gerealiseerde ventilatiecapaciteit : 0,0

 ventilatie voorziening

 naden / kieren

GELUIDWERING GEVEL (GM v 1.0)

Verblijfsgebied: Begane Grond

Ruimte 1: Woonkamer

            wegverkeer

onderdeel

 gevel



0027-G-15-B Bijlage 1

Volume vertrek: 74,3 m3

Oppervlak gevel: 29,7 m2

Vloeroppervlak: 27,5 m2

Nagalmtijd: 0,5 s  

Gevelbelasting: 63,0 dB

Spektrum:

 orientatie oppervlak lengte -10logkj Qv DneA RA correctie   Gpart

m2
m dm3/s dB

voor 4,40 glas 4-16-8 mm gasgevuld 31,0 0,0 38,5

voor 8,00 massief 400 kg/m² 49,3 0,0 54,2

zij 8,80 glas 4-16-8 mm gasgevuld 31,0 -3,0 32,5

zij 8,50 massief 400 kg/m² 49,3 -3,0 50,9

0,0 1000,0 192,5 1236,4

voor 12,4 naden eenzijdig gekit 50,0 0,0 53,0

voor 12,4 naden eenzijdig gekit 50,0 0,0 53,0

zij 16,4 dubbele kierdichting 45,0 -3,0 43,8

zij 16,4 naden eenzijdig gekit 50,0 -3,0 48,8

Geluidwering GA : 31,1  dB

Karakteristieke geluidwering GA;k : 31,8  dB

Gevelbelasting 63 dB

Binnenniveau Lbi: 32 dB

Grenswaarde binnenniveau 33 dB

Voldoet: Ja

 Gerealiseerde ventilatiecapaciteit : 0,0  dm3/s

GELUIDWERING GEVEL (GM v 1.0)

Verblijfsgebied: Begane Grond

 ventilatie voorziening

 naden / kieren

Ruimte 2: Woonkeuken

            wegverkeer

onderdeel

 gevel



0027-G-15-B Bijlage 2

Oppervlak alle gevels: 59,8 m2

Volume verblijfsgebied: 296,0 m3

Nagalmtijd: 0,5 s

Maatgevende gevelbelasting Lden 63,0 dB

Resultaten GA;k 

Lden GA GA;k Lbi eis voldoet

63,0 30,7 31,6 32 33 Ja

63,0 30,2 31,1 33 33 Ja

63,0 30,8 29,2 32 33 Ja

63,0 31,8 30,2 31 33 Ja

63,0 30,8 28,6 34 35 JaVerblijfsgebied: 1e Verdieping

GELUIDWERING GEVEL (GM v 1.0)

Ruimte

Ruimte 1: Slaapkamer 1

Ruimte 4: Slaapkamer 4

vloeroppervlak m2

23,4

12,1

Ruimte 2: Slaapkamer 2 23,4

Ruimte 3: Slaapkamer 3 12,1

Verblijfsgebied: 1e Verdieping



0027-G-15-B Bijlage 2

Volume vertrek: 56,2 m3

Oppervlak gevel: 23,2 m2

Vloeroppervlak: 23,4 m2

Nagalmtijd: 0,5 s  

Gevelbelasting: 63,0 dB

Spektrum:

 orientatie oppervlak lengte -10logkj Qv DneA RA correctie   Gpart

m
2

m dm
3
/s dB

voor 0,96 glas 4-16-8 mm gasgevuld 31,0 0,0 43,9

voor 12,00 ondertimmerd, 50 mm wol, groot vlak 36,1 0,0 38,1

voor 1,44 spouwkon. 20 kg/m² 27,7 -3,0 35,9

zij 6,95 ondertimmerd, 50 mm wol, groot vlak 36,1 -3,0 37,4

zij 1,80 Velux dakraam HR++ glas 29,9 -3,0 37,1

0,0 1000,0 192,5 1235,2

voor 4,0 naden eenzijdig gekit 50,0 0,0 56,7

zij 5,4 dubbele kierdichting 45,0 -3,0 47,4

Geluidwering GA : 30,7  dB

Karakteristieke geluidwering GA;k : 31,6  dB

Gevelbelasting 63 dB

Binnenniveau Lbi: 32 dB

Grenswaarde binnenniveau 33 dB

Voldoet: Ja

 Gerealiseerde ventilatiecapaciteit : 0,0

 ventilatie voorziening

 naden / kieren

GELUIDWERING GEVEL (GM v 1.0)

Verblijfsgebied: 1e Verdieping

Ruimte 1: Slaapkamer 1

            wegverkeer

onderdeel

 gevel



0027-G-15-B Bijlage 2

Volume vertrek: 56,2 m3

Oppervlak gevel: 23,2 m2

Vloeroppervlak: 23,4 m2

Nagalmtijd: 0,5 s  

Gevelbelasting: 63,0 dB

Spektrum:

 orientatie oppervlak lengte -10logkj Qv DneA RA correctie   Gpart

m
2

m dm
3
/s dB

voor 0,96 glas 4-16-8 mm gasgevuld 31,0 0,0 43,9

voor 12,00 ondertimmerd, 50 mm wol, groot vlak 36,1 0,0 38,1

voor 1,44 spouwkon. 20 kg/m² 27,7 -3,0 35,9

zij 6,95 ondertimmerd, 50 mm wol, groot vlak 36,1 -4,0 36,4

zij 1,80 Velux dakraam HR++ glas 29,9 -4,0 36,1

0,0 1000,0 192,5 1235,2

voor 4,0 naden eenzijdig gekit 50,0 0,0 56,7

zij 5,4 dubbele kierdichting 45,0 -4,0 46,4

Geluidwering GA : 30,2  dB

Karakteristieke geluidwering GA;k : 31,1  dB

Gevelbelasting 63 dB

Binnenniveau Lbi: 33 dB

Grenswaarde binnenniveau 33 dB

Voldoet: Ja

 Gerealiseerde ventilatiecapaciteit : 0,0  dm3/s

GELUIDWERING GEVEL (GM v 1.0)

Verblijfsgebied: 1e Verdieping

 ventilatie voorziening

 naden / kieren

Ruimte 2: Slaapkamer 2

            wegverkeer

onderdeel

 gevel



0027-G-15-B Bijlage 2

Volume vertrek: 29,2 m3

Oppervlak gevel: 6,8 m2

Vloeroppervlak: 12,1 m2

Nagalmtijd: 0,5 s  

Gevelbelasting: 63,0 dB

Spektrum:

 orientatie oppervlak lengte -10logkj Qv DneA RA correctie   Gpart

m
2

m dm
3
/s dB

zij 4,95 ondertimmerd, 50 mm wol, groot vlak 36,1 -4,0 35,1

zij 1,80 Velux dakraam HR++ glas 29,9 -4,0 33,2

0,0 1000,0 192,5 1232,4

zij 5,4 dubbele kierdichting 45,0 -4,0 43,6

Geluidwering GA : 30,8  dB

Karakteristieke geluidwering GA;k : 29,2  dB

Gevelbelasting 63 dB

Binnenniveau Lbi: 32 dB

Grenswaarde binnenniveau 33 dB

Voldoet: Ja

 Gerealiseerde ventilatiecapaciteit : 0,0

 ventilatie voorziening

 naden / kieren

GELUIDWERING GEVEL (GM v 1.0)

Verblijfsgebied: 1e Verdieping

Ruimte 3: Slaapkamer 3

            wegverkeer

onderdeel

 gevel



0027-G-15-B Bijlage 2

Volume vertrek: 29,2 m3

Oppervlak gevel: 6,8 m2

Vloeroppervlak: 12,1 m2

Nagalmtijd: 0,5 s  

Gevelbelasting: 63,0 dB

Spektrum:

 orientatie oppervlak lengte -10logkj Qv DneA RA correctie   Gpart

m
2

m dm
3
/s dB

zij 4,95 ondertimmerd, 50 mm wol, groot vlak 36,1 -3,0 36,1

zij 1,80 Velux dakraam HR++ glas 29,9 -3,0 34,2

0,0 1000,0 192,5 1232,4

zij 5,4 dubbele kierdichting 45,0 -3,0 44,6

Geluidwering GA : 31,8  dB

Karakteristieke geluidwering GA;k : 30,2  dB

Gevelbelasting 63 dB

Binnenniveau Lbi: 31 dB

Grenswaarde binnenniveau 33 dB

Voldoet: Ja

 Gerealiseerde ventilatiecapaciteit : 0,0

 ventilatie voorziening

 naden / kieren

GELUIDWERING GEVEL (GM v 1.0)

Verblijfsgebied: 1e Verdieping

Ruimte 4: Slaapkamer 4

            wegverkeer

onderdeel

 gevel


