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1. Wat zijn de kaders van het vigerende beleid op het gebied van geluid? 
De wettelijke kaders voor geluid zijn afhankelijk van de geluidsbron. Normen voor geluid afkomstig van 
(kleinere) bedrijven worden geregeld in het Activiteitenbesluit Milieubeheer.  Bij grote bedrijven 
(zogenaamde grote lawaaimakers), Verkeerslawaai en Railverkeerslawaai is de Wet geluidhinder van 
toepassing. Tot slot kent ook de luchtvaartwet grenswaarden voor geluid. 
 
2. Welk orgaan - raad of college- is waarvoor verantwoordelijk inzake geluid / andere milieu-aspecten 
(o.a. Wet generiek toezicht)? 
Afhankelijk van de omvang van een bedrijfsactiviteit is een gemeente (college), provincie (gedeputeerde 
staten) of het rijk bevoegd gezag. Voor criteria wordt verwezen naar de bijlage I van het Besluit 
Omgevingsrecht. Met betrekking tot wegverkeerslawaai, railverkeer en industrielawaai (grote 
lawaaimakers) kent de Wet geluidhinder de mogelijkheid tot het vaststellen van een hogere waarde. De 
maximale hogere waarde is, naast de voorkeursgrenswaarde, vastgelegd in de Wet geluidhinder. 
Afwijken van deze voorkeursgrenswaarde tot de maximale grenswaarde is een, aan de odwh 
gemandateerde bevoegdheid van het college. Op 4 maart 2013 heeft het algemeen bestuur van de 
Omgevingsdienst de ‘Richtlijnen voor het vaststellen van een hogere waarde vastgesteld”. Dit document 
geldt voor verkeerslawaai en railverkeerslawaai. Voor industrielawaai en luchtvaartlawaai gelden 
wettelijke grenswaarden. Voor de overige milieuaspecten vormt de Wet milieubeheer en de Wet 
Bodembescherming de voornaamste basis. Bij de Wet milieubeheer is, afhankelijk van de situatie de 
gemeente, provincie of rijk het bevoegd gezag. Bij de Wet bodembescherming is de provincie het 
bevoegd gezag. 
 
3. Welke gevolgen heeft het weghalen van de geluidswal aan de A4 voor de (gevel)belasting van de net 
opgeleverde wijk Hofje van Holtlant, voor Cardea, voor Lethenrode en voor Holtlant? 
Geen gevolgen.  Het gebouw Olympus vormt conform de afspraken in het kader van de W4 de vervanging 
van het tijdelijk ! geplaatste geluidscherm. Dat is nu deels weggehaald. Conform akoestisch onderzoek 
bleek het noodzakelijk een klein laag scherm te bouwen tussen Olympus en Kinderwens om de 
gevelbelasting niet groter dan voorheen te doen zijn. ( zie raadsmededeling d.d. 31 augustus 2016 met 
bijbehorend akoestisch onderzoek) 
 
4. Welke gevolgen op andere milieuterreinen (uitstoot/ fijn stof/ licht etc) heeft het weghalen van de 
geluidswal voor omwonenden? 
Eventuele positieve neveneffecten van een geluidswal zijn ons niet bekend. Er staat thans wel een veel 
hoger/groter gebouw.  
 



 
 
 
5. Sommige bestemmingen huizen 'kwetsbare groepen'- welke bestemmingen zijn dat en wat zijn de 
gevolgen van het weghalen van de geluidswal voor juist deze groepen? Valt dat binnen de wettelijke 
kaders? 
Bij vergunningverlening voor de nieuwbouw van Cardea  is een goede ruimtelijke onderbouwing 
opgesteld waarin  is aangetoond dat aan alle wettelijke kaders  is voldaan.  
 
6. Waardoor wordt de geluidswal vervangen en op welke termijn? 
Het geluidscherm langs de A4 is medio 2014 gerealiseerd en mag maximaal 10 jaar, dus  tot medio  
uiterlijk 2024, worden gehandhaafd.  Wij hopen vóór dat tijdstip nieuwbouwontwikkelingen op de 
braakliggende bouwkavels in Vierzicht te kunnen realiseren, waarna de schermen eerder kunnen worden 
verwijderd. 
 
7. Wanneer vindt de herplant van de 58 teveel gekapte bomen op het in eigendom van de gemeente 
zijnde stuk Vierzicht naast Olympus plaats? 
Conform het oorspronkelijke en nog steeds geldende W4 groencompensatieplan is het groen verwijderd 
en binnen het plangebied W4 gecompenseerd.  
 
8. Wanneer vindt de herplant van álle 60 (?)meerstammige wilgen (het zogenaamde geriefhout/ bosjes) 
langs 'het zwarte pad' grenzend aan de stille watering tussen Holtlant/ hof van Holtlant en 
ziekenhuisterrein plaats? 
De herplant bij “De Stille Watering” zal komend plantseizoen (okt.-mrt.)) uitgevoerd gaan worden. 

 
 


