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Wet geluidhinder 
Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen 

 
 
 
 
 
 
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad voor het 
bestemmingsplan Wormerveer op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder tot 
vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 
voor: 

- 8 ligplaatsen van woonschepen in de Zaan vanwege wegverkeerslawaai als 
gevolg van de Zaanweg in Wormerveer. 

zoals genoemd onder paragraaf ‘Besluit’. 
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Inleiding 
In het Besluit geluid milieubeheer (Swung 1) is opgenomen, dat een ligplaats die 
bestemd is voor woonschepen is aangewezen als een geluidsgevoelig terrein. Het 
gaat hierbij om legale en permanente ligplaatsen. De ligplaatsen voor de 
woonschepen langs de Zaan die als blauwe vakjes zijn weergegeven in de 
onderstaande figuur 1 vallen onder het genoemde Besluit. Voor 1 juli 2015 dienen 
voor deze ligplaatsen hogere geluidsgrenswaarden te zijn vastgesteld. Aangezien hier 
sprake is van nieuwe ligplaatsen en bestaande ligplaatsen waarvoor nog geen hogere 
grenswaarde is vastgesteld, zal de vaststelling van de hogere grenswaarden voor alle 
8 ligplaatsen als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Zaanweg in de procedure 
voor het onderhavige bestemmingsplan worden meegenomen. 
 
Figuur 1. Ligplaatsen in de Zaan langs de Zaanweg in Wormerveer, waarvoor een hogere waarde zal 
worden vastgesteld. Het betreffen de blauwe vakken. 

 
 
 
Wettelijk kader 
Op grond van artikel 76a (wegverkeerslawaai) van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) 

worden, bij de vaststelling van een bestemmingsplan de hoogst toelaatbare waarden 

voor geluidsbelasting voor in dit geval wegverkeerslawaai uit de Wgh in acht 

genomen. 

 
Door de afdeling Planologische Kaders van de gemeente Zaanstad is een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat voor 8 ligplaatsen voor woonschepen als 
gevolg van het wegverkeerslawaai van de Zaanweg hogere waarden moeten worden 
vastgesteld. De reden is dat de voorkeursgrenswaarde ter hoogte van de ligplaatsen, 
zoals neergelegd in artikel 82 Wgh voor het wegverkeerslawaai, wordt overschreden. 
De belangrijkste gegevens van het akoestisch onderzoek zijn als bijlage bij dit besluit 
gevoegd en maakt hier integraal onderdeel van uit. 
 
Hogere waarde vanwege de weg 
In het kader van de Wgh bevinden zich langs alle wegen geluidszones, met 

uitzondering van woonerven en 30 km/h wegen. Binnen de geluidszone van een weg 

dient de geluidsbelasting aan de gevel van nieuwe geluidsgevoelige objecten, zoals in 

dit geval ligplaatsen van woonschepen, aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. 

Volgens artikel 74 Wgh is de breedte van een geluidszone afhankelijk van het aantal 

rijstroken en de ligging van de weg (stedelijk of buitenstedelijk). In het onderhavige 
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geval betreft het de geluidszone van de Zaanweg met een zonebreedte van 200 meter 

aan weerszijden van de weg. De voorkeursgrenswaarde uit de Wgh voor 

geluidsgevoelige terreinen, zoals een ligplaats, gelegen binnen deze geluidzone is op 

grond van artikel 82, lid 1 Wgh, 48 dB.  

 

Wanneer de wettelijke voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en maatregelen 

onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van 

landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige of financiële 

aard, kan - onder voorwaarden - een verzoek worden gedaan tot vaststelling van een 

hogere waarde. De in de Wgh vastgelegde uiterste grenswaarde mag daarbij niet 

worden overschreden. Voor nieuwe geluidsgevoelige terreinen langs bestaande 

wegen geldt op grond van artikel 83 lid 2 Wgh een uiterste grenswaarde van 63 dB. 

 
Akoestisch onderzoek 

In het kader van het bestemmingsplan Wormerveer is door de afdeling 

Omgevingsplannen van de gemeente Zaanstad een akoestisch onderzoek uitgevoerd. 

In dit akoestisch onderzoek is voor de ligplaatsen langs de Zaan bekeken of er sprake 

is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor 

wegverkeerslawaai. Uit het akoestisch onderzoek blijkt het volgende: 

 

Wegverkeerslawaai 

In de onderstaande figuur 2 zijn de nummers weergegeven van de ligplaatsen die 
corresponderen met de berekende geluidsbelastingen uit de onderstaande tabel 1. De 
berekende geluidsbelastingen zijn inclusief 5 dB correctie volgens artikel 110G van de 
Wet geluidhinder.  
 
Figuur 2. De nummering van de ligplaatsen die corresponderen met de gegevens in tabel 1. 

�
 
Tabel 1. Geluidsbelasting ligplaatsen woonboten langs de Zaan als gevolg de Zaanweg, incl. correctie 5 dB 
art. 110G Wgh 

Naam Omschrijving Hoogte Lden in dB 

Wnboot2_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 55 2,00 58 

Wnboot3_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 59 2,00 58 
Wnboot8_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 52 2,00 58 

Wnboot1_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 47 2,00 57 

Wnboot4_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 63 2,00 57 

Wnboot5_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 67 2,00 57 

Wnboot6_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 73 2,00 57 
Wnboot7_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 76 2,00 56 
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Uit de berekeningsresultaten blijkt dat voor de 8 ligplaatsen de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB voor wegverkeerslawaai als gevolg van de Zaanweg wordt overschreden. 

De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 58 dB. De wettelijk maximaal te 

verlenen hogere waarde van 63 dB wordt hiermee niet overschreden. Omdat voor de 

8 ligplaatsen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is onderzocht of geluid 

reducerende maatregelen effectief en doelmatig zijn.  

 

Maatregelen 

• Geluidsscherm; 

Bij een geluidsscherm met een lengte van 400 meter en een hoogte van 3 meter kan 

op de ligplaatsen worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De 

kosten voor een geluidsscherm van deze omvang bedragen ruim €400.000,--. Dit is 

gebaseerd op de normkosten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). De 

berekening is weergegeven in bijlage 2. Een dergelijk hoog bedrag is voor een relatief 

klein aantal ligplaatsen buitenproportioneel hoog en financieel dus niet haalbaar. 

Daarnaast wordt door het plaatsen van een geluidsscherm van deze omvang de Zaan 

voor een zeer groot deel aan het zicht ontrokken en wordt voor de bewoners van de 

woonschepen de vluchtroutes en de routes voor de hulpverleningsdiensten 

belemmerd. Dit is geen wenselijke situatie. 

 

• Geluidsabsorberend asfalt. 

Door het toepassen van tweelaags geluidsabsorberend asfalt neemt de 

geluidsbelasting met gemiddeld 3 dB af. De geluidsbelasting ligt door het toepassen 

van dit type geluidsabsorberend asfalt tussen de 52 en 55 dB ter hoogte van de 

ligplaatsen. Indien tweelaags geluidsabsorberend asfalt wordt toegepast, dan dienen 

voor alle ligplaatsen toch nog hogere grenswaarden te worden vastgesteld.  

 
Hogere waarden 
Op basis van artikel 110a lid 1 van de Wet geluidhinder is de gemeente bevoegd tot 
het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting. 
 
Ingevolge artikel 110a lid 5 (Wgh) kan er enkel een hogere waarde worden 
vastgesteld wanneer maatregelen, gericht op het terugbrengen van de 
geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zullen zijn dan wel overwegende bezwaren 
ontmoeten van stedenbouwkundige, vervoerskundige, landschappelijk of financiële 
aard. Een geluidsscherm direct langs de Zaan is door de buitenproportioneel hoge 
kosten niet realiseerbaar voor de ligplaatsen. Daarnaast is het stedenbouwkundig en 
vanuit het veiligheidsaspect niet wenselijk.  
Bronmaatregelen, zoals het toepassen van geluidsabsorberend asfalt, zijn 
onvoldoende doeltreffend. 
 
Beleid  
In Zaanstad wordt maximaal ontheffing verleend tot de uit de Ruimtelijke Milieuvisie 
afkomstige basiskwaliteit- en ambitiewaarden. Bij een geluidsbelasting hoger dan de 
basiskwaliteit-/ambitiewaarde, doch lager dan de wettelijk vastgestelde maximale 
grenswaarde wordt alleen gemotiveerd ontheffing verleend. Voor woningen of andere 
geluidsgevoelige objecten die zijn gelegen langs stroom- en gebiedsontsluitingswegen 
gelden geen gemeentelijke basiskwaliteit-/ambitiewaarden. De ligplaatsen voor de 
woonboten liggen langs een stroomweg, te weten de Zaanweg, waardoor de 
maximumgrenswaarden gelden, zoals vermeld in de Wgh.  
 
De geluidsbelasting blijft ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Zaanweg 
ruimschoots onder de maximum grenswaarde van 63 dB.  
 
Het gemeentelijk geluidsbeleid stelt als voorwaarden voor het verlenen van hogere 
geluidswaarden dat de woningen: 

- 1 geluidsluwe gevel hebben; 

- voldoende verblijfsruimte aan de geluidsluwe gevel hebben; 
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- over minimaal 1 buitenruimte aan de geluidsluwe zijde beschikt. 

Aangezien de ligplaatsen volgens de Wet geluidhinder als geluidsgevoelige terreinen 
worden beschouwd en niet als een geluidsgevoelig objecten, gelden de bovenstaande 
voorwaarden niet voor deze situatie. 
 
Voor 8 ligplaatsen voor woonboten dienen hogere waarden te worden vastgesteld 
volgens tabel 1 als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Zaanweg.  
 
Volgens het Bouwbesluit 2012 dient voor nieuw te realiseren situaties, de uitwendige 
scheidingsconstructie - oftewel de gevel van een geluidgevoelige ruimte - tenminste te 
beschikken over een karakteristieke geluidswering, welke niet kleiner is dan het 
verschil tussen de volgens de Wet geluidhinder vastgestelde Hogere waarde en een 
grenswaarde van 33 dB in geval van wegverkeerslawaai, met een minimum van 20 
dB. Een geluidsgevoelig terrein valt niet onder het Bouwbesluit, waardoor deze 
bepaling niet van toepassing is op voor deze situatie. 
 
Samenvatting van het akoestisch advies 
Op basis van artikel 110a lid 1 van de Wet geluidhinder is de gemeente bevoegd tot 
het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting. 
 
Ingevolge artikel 110a lid 5 (Wgh) kan een hogere waarde worden vastgesteld omdat 
de maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting onvoldoende 
doeltreffend zullen zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten omdat: 
- een geluidsscherm direct langs de Zaan door de buitenproportioneel hoge kosten 

niet realiseerbaar is voor de ligplaatsen. Daarnaast is het stedenbouwkundig en 
vanuit het veiligheidsaspect niet wenselijk; 

- bronmaatregelen, zoals het toepassen van geluidsabsorberend asfalt, 
onvoldoende doeltreffend zijn. 
 

Procedure 
Overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen is ons voornemen een hogere 
waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen gepubliceerd in 
het weekblad ‘Zaans Stadsblad’ van 5 maart 2014.  Het ontwerp van het te nemen 
besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, is gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn is aan belanghebbenden de 
gelegenheid geboden tot het naar voren brengen van zijn of haar zienswijze omtrent 
het voornemen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
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Besluit: 
Beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere waarden voor 8 ligplaatsen 
van woonboten in de Zaan langs de Zaanweg in Wormerveer besluiten wij op grond 
van artikel 110a van de Wet Geluidhinder hogere waarden voor de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen voor 8 ligplaatsen van woonschepen 
vanwege wegverkeerslawaai als gevolg van de Zaanweg zoals hierna genoemd.  
 
Hogere 
waarde  

Toetspunt Omschrijving ligplaatsen Geluidsbron Kadastrale registratie 

58 dB Wnb2_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 55 Zaanweg� WMV00, sectie B, nr.05829�
58 dB Wnb3_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 59 Zaanweg� WMV00, sectie B, nr.05829�
58 dB Wnb8_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 52 Zaanweg� WMV00, sectie B, nr.05829�
57 dB Wnb1_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 47 Zaanweg WMV00, sectie B, nr.05829 

57 dB Wnb4_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 63 Zaanweg� WMV00, sectie B, nr.05829�
57 dB Wnb5_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 67 Zaanweg� WMV00, sectie B, nr.05829�
57 dB Wnb6_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 73 Zaanweg� WMV00, sectie B, nr.05829�
56 dB Wnb7_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 76 Zaanweg� WMV00, sectie B, nr.05829�

 
De ontvangerpunten en de bijbehorende woningen zijn weergegeven in de 
onderstaande figuur: 

�
 
 
Bijlagen. 
Bijlage 1. Relevante gegevens van het akoestisch onderzoek. 
Bijlage 2. Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai 
Bijlage 3. Kostenindicatie geluidsscherm. 
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Bijlage1. Relevante invoergegevens akoestisch onderzoek 
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Figuur. Akoestisch model, grafisch weergegeven 
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Tabel. Verkeersgegevens Zaanweg 
 
Omschrijving weggedeelte Wegdek Snelheid Totaal aantal %MR(D) %MR(A) %MR(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) 

Zaanweg oost van Stationsstraat Referentiewegdek 
en ZOAB 

50 8742,00 1,70 1,40 1,60 96,70 97,70 96,50 1,50 0,90 1,80 0,10 -- 0,10 

Zaanweg west van Stationsstraat Referentiewegdek 
en ZOAB 

50 7280,00 1,60 1,40 1,50 94,70 96,80 92,50 3,00 1,70 5,10 0,70 0,20 1,00 

 
 
Gegevens toetspunten 

Naam Omschrijving toetspunt X Y Maaiveld Hoogte A 

Wnboot1 Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 47 114957,47 500532,83 0,00 2,00 

Wnboot2 Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 55 114867,04 500527,43 0,00 2,00 

Wnboot3 Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 59 114838,79 500520,03 0,00 2,00 

Wnboot4 Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 63 114792,84 500512,27 0,00 2,00 

Wnboot5 Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 67 114763,50 500507,30 0,00 2,00 

Wnboot6 Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 73 114736,70 500502,21 0,00 2,00 

Wnboot7 Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 76 114700,45 500495,30 0,00 2,00 

Wnboot8 Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 52 114904,00 500530,00 0,00 2,00 
 
 
 
Gegevens geluidsscherm 

Naam Omschrijving X-1 Y-1 X-n Y-n 
Hoogte 
scherm Lengte 

Scherm 1 Geluidsscherm langs de Zaan 114600,14 500496,90 114992,74 500518,45 3,00 401,23 
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Bijlage 2. Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai  
 
Tabel. Berekeningsresultaten zonder maatregelen 

Naam Omschrijving Hoogte Lden 

Wnboot1_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 47 2,00 57 

Wnboot2_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 55 2,00 58 

Wnboot3_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 59 2,00 58 

Wnboot4_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 63 2,00 57 

Wnboot5_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 67 2,00 57 

Wnboot6_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 73 2,00 57 

Wnboot7_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 76 2,00 56 

Wnboot8_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 52 2,00 58 
 
 
Tabel. Berekeningsresultaten met geluidsscherm 

Naam Omschrijving Hoogte Lden 

Wnboot1_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 47 2,00 46 

Wnboot2_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 55 2,00 47 

Wnboot3_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 59 2,00 47 

Wnboot4_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 63 2,00 47 

Wnboot5_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 67 2,00 47 

Wnboot6_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 73 2,00 48 

Wnboot7_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 76 2,00 48 

Wnboot8_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 52 2,00 46 
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Tabel. Berekeningsresultaten met 2 laags ZOAB (geluidsabsorberend asfalt) 

Naam Omschrijving Hoogte Lden 

Wnboot1_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 47 2,00 54 

Wnboot2_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 55 2,00 54 

Wnboot3_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 59 2,00 54 

Wnboot4_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 63 2,00 53 

Wnboot5_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 67 2,00 53 

Wnboot6_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 73 2,00 53 

Wnboot7_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 76 2,00 52 

Wnboot8_A Ligplaats woonboot t.o. Zaanweg 52 2,00 55 
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Bijlage 3. Kostenindicatie geluidsscherm 
 

Berekening normkosten 
geluidsschermen  

 

 
 

       

          

          

          

         resultaat 

1 welk type scherm is er nodig?         

  absorberend of reflecterend         

           

           

2 Wat zijn de hoofddimensies?         

  totale benodigde schermoppervlakte  m
2
 1200  [opp totaal]     

  totale lengte waarover schermen geplaatst worden m
1
 400  [l totaal]     

           

  de gemiddelde hoogte [opp totaal / l totaal] :              3.00  m
1
       

           

      per vierkante meter    

     gem. hoogte absorberend refecterend    

     1,0 - 2,5 m1  €        390.00   €      356.00     

     2,5 - 4,0 m1  €        346.00   €      308.00  

 

 
 

  

     4,0 - 6,0 m1  €        328.00   €      289.00     

           

Kale basisprijs geluidsscherm     bouwkosten per vierkante meter    €   415,200.00  

�

Wnb�7_A�

Wnb�6_A�

Legenda��
zelf invullen 
berekening 
kengetal�


