AANVRAAGFORMULIER WEGVERKEERSLAWAAI
Hogere waarde(n) ingevolge de Wet geluidhinder

1. Algemene gegevens
Naam aanvrager

:

Adres

:

Postcode + plaats

:

Telefoonnummer

:

E-mail adres

:

Datum

:

Handtekening

:

2. Geef een (korte) omschrijving van het plan

3. Het verzoek tot vaststelling hogere grenswaarde(n) op grond van de Wet geluidhinder betreft
(aankruisen svp):
o
o
o
o

Woningbouw
aanleg/reconstructie weg(en)
bouw geluidgevoelige bestemming(en)
realisatie van geluidgevoelige terrein(en)

4. Is dit verzoek voorbesproken met de gemeente ? (aankruisen svp).
o
o

Nee
Ja, naam contactpersoon/datum overleg

5. Wat zijn de relevante geluidbronnen? Noem de namen van de wegen
A.
B.
C.
D.
6. Inhoudelijke aspecten
Voor een toelichting op de kolommen zie onderstaand.
1

2

3

4
1,5

5

6

7

8

9

4,5

De volgende bijlagen zijn bij dit verzoek gevoegd:





Akoestisch onderzoek
Situatieschets en plattegrondtekening 




Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Ferket- van Ooi, telefoon (0167)543426.
Toelichting op de kolommen (vraag onder 6)
Kolom 1 : categorie geluidgevoelige bestemming (w = woning, s = school, z = ziekenhuis en r = rest)
Indien voor de letter r wordt gekozen dan dient apart worden aangegeven waarom het gaat.
Kolom 2 : adres (straat en huisnummer). In ieder geval dient een plaatsaanduiding te worden gegeven
die op een bijgevoegde overzichtskaart terug te vinden is.
Kolom 3 : aantal te ontheffen woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen per waarneempunt.
Kolom 4 : de verzochte hogere grenswaarden, na correctie ex artikel 103 Wgh bij de aangegeven
waarneemhoogten.
Kolom 5 : de toe te passen correctiefactor ex artikel 110g Wgh uitgedrukt in dB(A).
Kolom 6 : nummer waarneempunt
Kolom 7 : afstand in meters tot de geluidsbron
Kolom 8 : is de bestemming binnen (BB) of buiten (BU) de bebouwde kom gelegen.
Kolom 9 : de bron waardoor het geluid wordt veroorzaakt (letteraanduiding vraag 5)
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Door de gemeente in te vullen
Naam
:
Afdeling
:
Datum
:

Heeft dit verzoek betrekking op het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan?
o ja naam en datum geldend bestemmingsplan
o nee
1. Is er voor dit verzoek een vrijstelling/ontheffing Wet Ruimtelijke Ordening ingediend?
o ja naam en datum vrijstelling/ontheffing
o nee
2. Wat is de maximale hogere grenswaarde verkeerlawaai in dB(A), na correctie ex artikel 110g Wgh
(zgn. juridische waarden) die de gemeente kan vaststellen?
o nieuwe woning/bestaande weg
o bestaande woning/nieuwe weg
o reconstructie van de weg
3. Wel of geen cumulatie met andere bronnen:
o geen
o spoorweglawaai
o industrielawaai
4. Past het verzoek binnen de door de gemeente vastgestelde ontheffingscriteria:
o De woningen worden gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing.
o De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige functie als akoestische afscherming
voor andere woningen of voor andere gebouwen of geluidgevoelige objecten.
o De woningen vullen een open plaats op tussen bestaande bebouwing.
o Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden woning.
o Woningen worden verspreid gesitueerd.
o Woningen zijn in een uitbreidings-, stads- of dorpsvernieuwingsplan opgenomen.
o De weg vervult een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie of vervult een zodanige
verkeersverzamelfunctie dat de aanleg of reconstructie van die weg zal leiden tot aanmerkelijke
lagere geluidbelastingen van woningen binnen de zone van een andere weg.
o De woning heeft ten minste één geluidsluwe zijde.
o
5. Is er eerder een hogere waarde verleend?
o
ja
o
nee
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