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Bestemmingsplan
Wonen in Buyten kunnen wij realiseren op basis van het huidige bestemmingsplan dat in 2008 door
de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland is vastgesteld. Het bestemmingsplan kunt u vinden
op www.ruimtelijkeplannen.nl
Voor dit bestemmingsplan is er een akoestisch onderzoek gemaakt. Sinds 2008 is de situatie omtrent
geluid gewijzigd; zo komt er nu de aansluiting tussen de A16 en A13 “de Groene Boog”. Het nieuwe
bestemmingsplan Wilderszijde (dat momenteel in voorbereiding is en nog moet worden vastgesteld)
anticipeert hierop met het nieuwe akoestisch onderzoek. Wij hebben er voor gekozen om uw woning
te laten voldoen aan het nieuwe akoestische onderzoek zodat uw woning voldoet aan de actuele
eisen omtrent geluid.
Wat kan ik voor geluid verwachten
We onderscheiden voor Wonen in Buyten drie belangrijke geluidsbronnen:
- Wegverkeer: de N209/het toekomstige tracé van de Groene Boog en de verbindingsweg A13/A16
- Luchtverkeer: Rotterdam The Hague Airport
- Railverkeer: de HSL
Bij oplevering zal uw woning nog midden in een onbebouwde groene omgeving staan, Wonen in
Buyten is namelijk het eerste plan wat gebouwd zal worden binnen de gebiedsontwikkeling
Wilderszijde. Er komen dus nog meer woningen rondom Wonen in Buyten.
Binnen het nieuwe akoestisch onderzoek zijn er twee situaties bekeken:
- In de situatie: ‘vrije veld’ is er in de berekeningen vanuit gegaan dat er (nog) géén bebouwing is.
Deze situatie zal voor Wonen in Buyten van toepassing zijn in de eerst jaren dat u er woont.
- In de situatie ‘woonwijkschermen’ wordt uitgegaan van een mogelijke verkaveling voor heel
Wilderszijde waarmee een deel van het geluid wordt tegengehouden omdat de woningen als
afscherming werken voor de achterliggende woningen. Dit effect zal positief zijn voor Wonen in
Buyten en de geluidsbelasting op uw woning zal dan lager zijn dan in de “vrije veld” situatie. De
bouw van woningen in de omgeving kan starten als het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is
en zal in verschillende fasen gerealiseerd worden. Hiervoor is nog geen harde planning te geven.

Geluidsbelasting van het wegverkeer
Het akoestisch onderzoek geeft aan welke geluidsbelasting u kunt verwachten van de
dichtstbijgelegen wegen. Op de afbeeldingen hieronder ziet u de geluidsbelasting van de N209 op 1,5
en 7,5 meter hoogte in het vrije veld (zonder geplande bebouwing in de rest van de wijk). Uw woning
valt in het groen gemarkeerde gebied. Dit is een belasting die binnen de reguliere normen
(voorkeursgrenswaarden) in ons land valt.
Voor de nieuwe verbinding A13-A16 blijkt dat op de rand van de eerstelijns bebouwing (zuid- en
oostzijde van het plangebied Wilderszijde) de geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe snelweg ten
hoogste 45 dB bedraagt. Hiermee is geen sprake van een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Geluidsbelasting van het vliegverkeer
Ook is in het akoestisch onderzoek bekeken hoeveel geluid Rotterdam The Hague Airport produceert.
Op de locatie waar de geluidsbelasting door vliegtuigen het hoogst is, is een groengebied aangelegd:
Park de Polder. De locatie van Buyten en dus ook uw woning ligt buiten deze contour (35 Ke-contour).
Dit neemt niet weg dat u vliegtuigen kunt horen.

Geluidsbelasting van het railverkeer

Ook het geluid van de HSL is in het akoestisch onderzoek onderzocht. Op de bovenstaande
afbeeldingen zijn de resultaten weergegeven op 1,5 en 7,5 meter hoogte, wederom in het vrije veld.
Zoals u kunt zien valt een deel van de woningen in het oranje gebied. Een oranje gebied betekent dat
de gemeente voor deze gebieden in het bestemmingsplan een afweging moet maken. Tegelijkertijd is
in een oranje gebied nog steeds sprake van een acceptabel leefklimaat. In het huidige
bestemmingsplan is deze afweging gemaakt en voor het nieuwe bestemmingsplan wordt dat opnieuw
gedaan. Ook in de oranje gebieden kunt u dus prettig wonen, maar dat neemt niet weg dat u treinen
kunt horen.
De woningen
Zodra uw woning wordt opgeleverd zal er nog geen omliggende bebouwing staan. Wij houden met het
bouwen van uw woning daarom rekening met deze situatie, zodat u altijd fijn kunt wonen. De
woningen worden voorzien van een balans ventilatie en er komt geluidswerend glas bij de woningen
waar dit nodig is. Het geluidsniveau binnen de woningen voldoet hiermee aan het actuele bouwbesluit
en het akoestisch onderzoek.
Ontwerpt u uw eigen woning met een architect? Bespreek dit onderwerp dan ook met uw architect.
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In de geluidsnotitie hebben wij u de impact van de drie verschillende geluidsbronnen laten zien uit het
nieuwe akoestisch onderzoek dat in opdracht van de gemeente door Antea is uitgevoerd. Vanuit de
gemeenteraad is er recent een technische vraag gesteld over dit akoestisch onderzoek. Daarom
informeren wij u hier graag over. In afstemming met de gemeente hebben we deze geluidsnotitie
aangevuld met een passage over de geplande wijkontsluitingsweg en “cumulatie” (combinatie van de
verschillende geluidsbronnen). De conclusie van de vorige geluidsnotitie verandert door deze
aanvulling voor alle helderheid niet.
Geplande wijkontsluitingsweg
Het akoestisch onderzoek geeft aan welke geluidsbelasting u kunt verwachten van de
dichtstbijgelegen wegen. Hierin was de wijkontsluitingsweg nog niet meegenomen. Op de
afbeeldingen hieronder ziet u de geluidsbelasting van de wijkontsluitingsweg op 1,5 en 7,5 meter
hoogte in het vrije veld (zonder geplande bebouwing in de rest van de wijk). Uw woning valt in het
groen gemarkeerde gebied. Dit is een belasting die binnen de reguliere normen
(voorkeursgrenswaarden) in ons land valt.

Geluidcontouren Gebiedsontsluitingsweg op 1,5 meter hoogte

Geluidcontouren Gebiedsontsluitingsweg op 7,5 meter hoogte

Cumulatie
Voordat we ingaan op de cumulatieve geluidbelasting, gaan we eerst in op de beoordeling van
cumulatieve geluidbelasting. In het hogere waarde beleid van de gemeente Lansingerland is een tabel
opgenomen waarin de landelijk geaccepteerde kwalificatie van gecumuleerde geluidbelasting is
vermeld. Deze tabel wordt als richtlijn gebruikt bij de beoordeling van de cumulatieve geluidbelasting.

In het akoestische onderzoek is er naast de kaart van de geluidsbronnen afzonderlijk ook een kaart
beschikbaar van de geluidbronnen van weg- en railverkeer samen (cumulatie, exclusief vliegverkeer,
zie onderstaande afbeelding). Voor deze gecumuleerde geluidbelasting gaat het onderzoek uit van
een hoogte van 10,5 meter, dit is ongeveer de bovenzijde van uw woning en wordt er vanuit gegaan
dat er geen enkele bebouwing omheen komt. Dit zien wij als ‘worst-case-scenario’. Goed om te weten
is dat de geluidbelasting van weg- en spoorverkeer richting de begane grond afneemt. Het resultaat
van de gecumuleerde geluidbelasting kunt u daarom zien als ‘Worst-case-scenario’. Zoals u kunt zien
ligt het grootste gedeelte van Buyten in het gele gebied. In dit geval is de geluidbelasting voor het
grootste gedeelte van Buyten tussen de 50 en 55dB.

Gecumuleerde geluidcontouren(weg- en railverkeer) op 10,5 meter hoogte

Zoals eerder aangegeven neemt de geluidsbelasting richting de begane grond af. Op onderstaande
afbeeldingen zijn de gecumuleerde geluidscontouren van weg- en railverkeer te zien op
respectievelijke 1,5 en 7,5 meter hoogte

Gecumuleerde geluidcontouren (weg- en railverkeer) op 1,5 meter hoogte

Gecumuleerde geluidcontouren (weg- en railverkeer) op 7,5 meter hoogte

Cumulatie weg- rail en vliegverkeer
Daarnaast is er in het akoestisch onderzoek een kaart beschikbaar van de cumulatie van weg-, rail- en
vliegverkeer tezamen (in het vrije veld, zie onderstaand). Zonder maatregelen, worst-case scenario,
ligt de cumulatieve geluidbelasting van plan Buyten tussen de 60 en 63 dB. Uiteraard houden we hier
in het ontwerp rekening mee en zorgen we ervoor dat u fijn kunt wonen. Hoe we dat doen leest u
onder het kopje ‘Maatregelen aan de woningen’.

Gecumuleerde geluidbelasting (weg-, rail en vliegverkeer) op 10,5 meter hoogte

Toekomstige akoestische situatie met afschermende werking
Om een realistischer beeld te geven van de toekomstige akoestische situatie, is een doorkijk
gemaakt naar wat afschermende werking van bebouwing voor uitwerking kan hebben binnen het
plangebied. Onderstaande afbeelding geeft de gecumuleerde geluidsbelasting weer van weg- en
railverkeer (excl. vliegverkeer) incl. woonwijkschermen.
Zoals u kunt zien op onderstaande kaart ligt plan Buyten voor het grootste gedeelte in het groene
gebied, wat betekent dat de geluidbelasting onder de 50 dB blijft, wanneer er sprake is van

afschermende bebouwing. Dit leidt dus tot een gunstiger resultaat. Dat neemt niet weg dat u geluid
van treinverkeer, vliegverkeer of wegverkeer kunt horen.

Gecumuleerde geluidcontouren (weg- en railverkeer) inclusief woonwijkschermen op 10,5 meter hoogte

Zoals eerder aangegeven is dat de geluidsbelasting richting de begane grond afneemt. Op
onderstaande afbeeldingen zijn de gecumuleerde geluidscontouren van weg- en railverkeer (excl.
vliegverkeer) incl. woonwijkschermen te zien op respectievelijk 1,5 en 7,5 meter hoogte.

Gecumuleerde geluidcontouren inclusief woonwijkschermen op 1,5 meter hoogte

Gecumuleerde geluidcontouren inclusief woonwijkschermen op 7,5 meter hoogte

Maatregelen aan de woningen
Zoals in de vorige notitie al aangegeven, wordt uw woning opgeleverd zonder omliggende bebouwing.
Wij houden met het bouwen van uw woning daarom rekening met deze situatie, zodat u altijd fijn kunt
wonen. De woningen worden voorzien van een balans ventilatie en er komt geluidswerend glas bij de

woningen waar dit nodig is. Het geluidsniveau binnen de woningen voldoet hiermee aan het actuele
bouwbesluit en het akoestisch onderzoek.
Ontwerpt u uw eigen woning met een architect op een vrije kavel? Bespreek dit onderwerp dan ook
met uw architect.

