
 
 

 

Geluidhinder 

 

Het perceel Oosterhulst 2a ligt geheel in de geluidzone van de provinciale verkeersweg N377, 
namelijk een geluidzone met een breedte van 250 m aan beide zijden van deze weg. De Wet 
geluidhinder schrijft voor dat te projecteren geluidgevoelige bestemmingen in geluidzones, zoals 
onder meer woningen, akoestisch moeten worden onderzocht op de toekomstige geluidbelasting 
inzake wegverkeerslawaai. Als wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden volgens 
genoemde wet kan de woning worden geprojecteerd. Mocht de voorkeursgrenswaarde niet haalbaar 
zijn, dan laat de Wet geluidhinder onder bepaalde voorwaarden een ontheffing toe tot maximaal 53 dB 
Lden. Uit een akoestisch onderzoek van de Regio IJssel Vecht is gebleken, dat de geluidbelasting in 
het peiljaar 2020 aan de rand van het perceel maximaal 48 dB Lden zal bedragen. Er wordt dus 
voldaan aan de Wet geluidhinder. 
 
 
Luchtkwaliteit 

 

Sinds 15 november 2007 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen en staat de regelgeving 
met betrekking tot luchtkwaliteit beschreven in de Wet milieubeheer, namelijk de  Wet luchtkwaliteit. 
Het doel van deze wet is het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van 
luchtverontreiniging. In deze wet zijn de richtlijnen van de Europese Unie geïmplementeerd. Voor 
Nederland geldt, dat alleen de verontreinigende stoffen zoals stikstofoxide en kleine zwevende 
deeltjes (PM10) van belang zijn. Bij de overige verontreinigde stoffen zijn in Nederland nauwelijks 
overschrijdingen gemeten. 
 
Het perceel Oosterhulst 2a ligt op meer dan 100 m van de provinciale verkeersweg N377. Uit het 
luchtkwaliteitsonderzoek van de Regio IJssel Vecht uit 2006 bleek, dat geen sprake is van 
overschrijdingen van de grenswaarden in de toekomst. Dit onderzoek was gebaseerd op het Besluit 
Luchtkwaliteit 2005 en is om deze reden gedateerd. In december 2008 is dit onderzoek van een 
aanvulling voorzien. Uit deze aanvulling bleek dat de grenswaarden eveneens niet worden 
overschreden. 
 
Tevens bleek uit de aanvulling van december 2008 dat het bouwproject niet in betekenende mate zal 
bijdragen overeenkomstig artikel 2 van het Besluit niet in betekenende mate (NIBM). 
 
Er wordt derhalve voldaan aan de Wet luchtkwaliteit. 
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