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reconstructie Rijksweg Zuid (t.b.v.
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Beste heer Hermsen,
Hierbij stuur ik u een verzoek tot vaststelling hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder.
Verzoek tot vaststelling hogere waarde(n) op grond van de Wet geluidhinder
Inpassingsplan RTG / aanpassing wegen Reeth (gemeente Overbetuwe)
Contactpersoon
Naam

Organisatie

Telefoonnummer

E-mail

J. Wezenberg

Provincie Gelderland

026-3599543

J.Wezenberg@Gelderland.nl

Welk akoestisch onderzoek ligt aan de te verlenen hogere waarde ten grondslag?

“PIP Railterminal Gelderland/ Akoestisch onderzoek RTG”, gedateerd 13 februari 2020, met kenmerk
TPBG5020-102R002F6.0, Status 6.0/Definitief
Zijn er maatregelen getroffen om de geluidsbelasting terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarde? Zo ja,
welke maatregelen zijn dat en waarom zijn deze onvoldoende doeltreffend? Zo nee, welke overwegende
bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard
zijn er?
- bronmaatregelen: geluidreducerend asfalt niet mogelijk i.v.m. aanwezigheid kruising. Dit asfalt is minder
goed bestand tegen wringende banden en het betreft een geringe lengte;
- overdrachtmaatregelen: bij toetsing volgens de Regeling Doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh is gebleken
dat er geen doelmatige schermen mogelijk zijn.
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Geluidsgevoelige bestemmingen (zie toelichting)
Adres/
kadastraal
perceelsnummer

Soort
bestemming

Aantal
bestemmingen

Maatgevende
Geluidsbron
hoogte

Aan te vragen waarde in dB
(incl. art. 110g Wgh)

Rijksweg Zuid 45

woning

1

4,5

Rijksweg Zuid

63

Wolfhoeksestraat 1

woning

1

7,5

Rijksweg Zuid

61

Wolfhoeksestraat 2

woning

1

4,5

Rijksweg Zuid

59

Verklaring voor het treffen van geluidswerende maatregelen
De maatregelen die nodig zijn om aan het binnenniveau te voldoen zullen getroffen worden.
TOELICHTING bij punt 5
Kolom
Adres en kadastraal
Perceelnummer
Soort bestemming

Aantal bestemmingen
Maatgevende hoogte
Geluidsbron

Aan te vragen waarde

Toelichting
Adres:
straat + huisnummer + gemeente
Categorie geluidsgevoelige bestemming:
w = woning
s = school
z = ziekenhuis
p = woonwagenstandplaats
r = rest (in dat geval apart aangeven waarom het gaat)
Aantal geluidsgevoelige bestemmingen per adres
De hoogte van het waarneempunt waarvoor de hogere waarde
wordt aangevraagd.
De geluidsbron waardoor het geluid veroorzaakt wordt aangeduid
door de naam van de weg, het traject en trajectnummer van de
spoorweg of de bedrijfsnaam.
De verzochte hogere grenswaarden bij de maatgevende
waarneemhoogte, na correctie zoals aangegeven in artikel 110g
van de Wet geluidhinder.
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Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Patricia van Eijndthoven
Projectmanager Uitvoering Werken

Bijlage:
Akoestisch onderzoek PIP Railterminal Gelderland, Referentie: TPBG5020-102R002F6.0, Status:
6.0/Definitief. Datum: 13 februari 2020

