gemeente Eindhoven

Retouradres Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven

Informatiecentrum Meerhoven
Zandkasteel 43

5658 BE EINDHVOVEN

Sector Planontwikkeling
Behandeld door R. Martens
Telefoon (040) 238 62 88
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk PLO/08uit08468
10 april 2008

Betreft vaststellen

hogere geluidbelasting voor de bouw ven een Spilcentrum in

Grasrijk, Meerhoven

Bijgaandestukkeninzakehet vaststellen hogere geluidbelasting voor de bouw ven
een Spilcentrum in Grasrijk, Meerhoven dienen vanaf 1Z aoril2008 tot en met 30 april

2008 in het Informatiecentrum ter inzage te liggen.
Na afloop van genoemde

peri ode zal ik deze stukken gaarne retour ontvangen.

Met vriendelijke groet,

z1ii;

~el

mw. E. de Greef
secretaresse

Bijlage(n): div.
egr/BF08007463

Bezoekadres Frederik van Eedenplein I
openingstijden van ma tlm vr
9.00 uur tot 16.00 uur
bereikbaar per openbaar vervoer
met bus I, 3 en IS

Postadres Postbus 998
5600 AZ Eindhoven
telefonisch bereikbaar van ma t/m vr
9.00 uur tot 16.00 uur
faxnummer (040) 238 66 04

~

gemeente Eindhol1en

VERZONDEN
1 0 APR.2008

Van R.Martens

BESTEMMINGSPLANNEN

WETGELUIDHINDER

Kamer C 763
Telefoon (040) 238 62 88
8 april 2008
In afschrift aan:
DAPZ SDK

vaststellinghogeregeluidbelasting

Burgemeester en wethouderszijn voornemenseen hogeregeluidbelastingtoe te
staandan de in artikel 82van deWetgeluidhinder bedoeldeenwel voor de bouw
van een Spilcentrumin Grasrijk,Meerhoven.
Het ontwerp van het besluit met de daarbijbehorendestukkenligt met ingang van
17april 2008tot en met 30 april 2008opwerkdagentijdens openingsurenter inzage
bij de dienst StedelijkeOntwikkelingen Beheer,sector Bouw-en Woningtoezichtin
het gebouwTechnischeDiensten,in het KlantenContactCentrumvan het
Stadskantooren in het InformatiecentrumMeerhoven(adressenen openingstijden
zie colofon).
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld gedurende de genoemde periode het
ontwerp met bijbehorende stukken in te zien en opmerkingen ten aanzien van het
ontwerp schriftelijk kenbaar te maken aan de directeur van de dienst Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

egr/BF08007211

Concept
Besluit

Wet geluidhinder ca.

Onderwerp:
Nummer:

Beschikking van burgemeester
grenswaarden

en wethouders

krachtens artikel83

van Eindhoven inzake vaststelling

van de Wet geluidhinder

voor het bouwplan

van hogere
Spilcentrum

Grasrijk in

de gemeente Eindhoven.

Voor de te projecteren

geluidsgevoelige

bestemming

82 van de Wet geluidhinder

voor wegverkeerslawaai

Artikel83

juncto artikel3.2

Wet geluidhinder

voor onderwijsdoeleinden
een voorkeursgrenswaarde

Besluit geluidhinder

geldt ingevolge

artikel

van 48 dB;

biedt de mogelijkheid

om een hogere

grenswaarde vast te stellen tot een waarde van maximaal 63 dB in stedelijk gebied en 58 dB in
buitenstedelijk

Overwegende
Spilcentrum

gebied.

dat ereeen akoestisc~e onderzoek heeft plaatsgevonden
Grasrijk te Eindhoven, d.d. 22 juni 2007, projectnummer

Op basis van voornoemd
waarneempunten

genaamd "Bouwplan
441502".

akoestisch onderzoek kan worden geconcludeerd

1, 2, 3, 8, 9 en 10 de voorkeursgrenswaarde

dat de geluidbelasting

bij de

van 48 dB voor onderwijsgebouwen

overschrijdt.

Maatregelen ter bestrijding
verkeersintensiteit
Meerhovendreef

van het wegverkeerslawaai

of andere verkeersmaatregelen
en de A2 geen mogelijkheden

van de geluidsgevoelige

van

tot vermindering

van de geluidsbelasting

op de gevels

bestemming.

Maatregelen ter beperking
van stedenbouwkundige

aan de bron door beperking

bieden gegeven aard en functie van de

van de overdracht

direct langs de weg ontmoeten

overwegende

bezwaren

en financiele aard.

Mitsdien ontmoeten doeltreffende maatregelen gericht op het verminderen van de vanwege de
genoemde wegen te verwachten geluidbelasting op de gevels van de betrokken geluidgevoelige
bestemming tot 48 dB overwegende bezwaren van verkeerskundige, stedenbouwkundige en financiele
aard.

BURGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VAN DEGEMEENTEEINDHOVEN:

Gelet op de Wet geluidhinder en het Besluitgeluidhinder;

BESLUITEN:

als hogere grenswaarden voor het bouwplan Spilcentrum Grasrijk,gemeente Eindhoven, de
waarden vast te stellen van maximaal:
t.g.v. de Meerhovendreef en de A2.Voorsituering van de waarneempunten wordt verwezen naar
het akoestisch onderzoek bouwplan Spilcentrum Grasrijk,d.d. 22 juni 2007, projectnummer
441502".

Tabel 4.1 Berekeningsresultaten Meerhovendreet*
Rekenpunt
Hoogte (m)

Geluidbelasting
Lden in dB
I

Overschrijding
voorkeursgrenswaarde

Vastte stellen

(dB)

onderwijsdoelein
den
56
56

1A (3,0)
1B (7,5)

56
56

8
8

2A (3,0)
2B (7,5)
3B (7,5)
8A (12,0)
9A (12,0)

56
56
50
56
50

8
8
2
8
2

hogere waarde

56
56
50
56
50

. Geluidbelasting inclusief 5 dB aftrek conform art. 11OgWgh.

Tabel 4.2 Berekeningsresultaten A2*
Rekenpunt
Geluidbelasting
Overschrijding
Lden in dB
Hoogte (m)
voorkeursgrenswaar
de (dB)
3A (3,0)
3B (7,5)
9A (12,0)
10A(12,0)

.

50
52
52
50

2
4
4
2

Vast te stellen
hogere waarde
woon- en
onderwijsdoeleinden
50
52

Geluidbelasting inclusief 2 dB aftrek conform art. 11OgWgh.

Eindhoven,.. maart 2008
Burgemeester en wethouders van gemeente Eindhoven
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