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Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Bevoegdheid
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen heeft de bevoegdheid om hogere
waarden vast te stellen op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder.
Deze bevoegdheid van het college is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van
Omgevingsdienst Ilmond. De uitoefening van deze bevoegdheid is gemandateerd aan de
directeur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond, heeft namens het algemeen bestuur van
Omgevingsdienst Ilmond, een hogere waarde vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder,
voor onderstaande locatie:

Zuiderdorpstraat 15 te Velsen-Zuid

Aanleiding
Met een omgevingsvergunning wordt de bestemming van het pand Zuiderdorpstraat 15

omgezet van Horeca naar Wonen. Dit maakt het gebruik als woning mogelijk. Een woning is
een geluidgevoelige bestemming in het kader van de Wet geluidhinder.
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De locatie ligt binnen de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein IJmond en van het
gezoneerde industrieterrein De Pijp.

Hogere waarde voor de geluidsbelasting vanwege industrielawaai.
Voor industrielawaai geldt een voorkeursgrenswaarde vån LAeq 50 dB(A). Een hogere
waarde in het kader van industrielawaai mag maximaal 55 dB(A) bedragen.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is zonebeheerder voor de industrieterreinen IJmond
en De Pijp,
De zonebeheerder adviseert voor het plan een hogere waarde van 55 dB(A) vast te stellen
voor zowel het Industrieterrein IJmond, als voor het Industrieterrein De Pijp. Deze waarde
sluit aan bij de van rechtswege geldende ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55
dB(A) voor de omliggende bestaande woningen.
55 dB(A) wordt vastgesteld als hogere waarde voor de woning.

Procedure
Dit besluit wordt gelijktijdig met de omgevingsvergunning voor het wijzigen gepubliceerd en
wanneer het besluit onherroepelijk is geworden wordt de in het besluit vastgestelde hogere
waarde ingeschreven worden in het kadaster.

Overwegende dat
. Ter plaatse van het plangebied de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in

artikel 44 van de Wet geluidhinder (industrielawaai) wordt overschreden
. overeenkomstig artikel 45 van de Wet geluidhinder, een hogere waarde kan worden

vastgesteld



. overeenkomstig artikel 110a lid 4 de bedoelde vaststelling van de hogere waarden

plaatsvindt overeenkomstig de regels zoals gesteld in het Besluit Geluidhinder nummer

532 van 20 oktober 2006

o wordt voldaan aan een van de ontheffingsgronden zoals genoemd in artikel 110a lid 5

van de Wet geluidhinder, te weten dat maatregelen gericht op het terugbrengen van de

geluidbelasting voor de gevels van de woning, vanwege de gezoneerde

industrieterreinen, onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel op bezwaren stuiten van

stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard

. dit besluit voldoende is gemotiveerd en is gebaseerd op het zoneadvies van

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 16 januari 2020
r het besluit zal worden gepubliceerd en nadat dit onherroepelijk is geworden wordt de

vastgestelde hogere waarde ingeschreven in het kadaster,

is het noodzakelijk om voor het onderhavige plan een hogere waarde vast te stellen.

Besluit
Op grond van bovenstaande overwegingen is het bevoegde gezag van mening dat erwordt
voldaan aan de ontheffingsgronden zoals genoemd in de Wet geluidhinder en stelt de hogere
waarde vast.
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