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Onderwerp: 

Advies 2e uitwerkingsplan woonwijk De Graafschap te Biddinghuizen 

 

Geachte heer Heldoorn, 

 

Voor de nieuwe woonwijk De Graafschap in Biddinghuizen is een concept uitwerkingsplan 

gemaakt. In paragraaf 4.6 van het concept uitwerkingsplan is aandacht besteed aan het 

aspect geluid, waarbij gerefereerd wordt aan het akoestisch onderzoek 

wegverkeerslawaai dat ten behoeve van het moederplan uit 2010 is uitgevoerd. U heeft 

mij gevraagd om het concept uitwerkingsplan te beoordelen op het aspect geluid en te 

adviseren over eventuele aanvullingen en/of aanpassingen van het concept 

uitwerkingsplan. 

  

Hieronder leest u mijn advies en een toelichting erop.  

 

Advies 

Ik adviseer u om het concept uitwerkingsplan ten aanzien van het aspect geluid 

(paragraaf 4.6) ongewijzigd te laten. Het uitgevoerde akoestisch onderzoek uit het 

moederplan is zonder aanpassing te gebruik voor dit uitwerkingsplan. Aan de 

voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt voldaan door de aangegeven 

minimale afstanden tot de weg aan te houden.    

 

Toelichting 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode 1. De 

situatie valt binnen het toepassingsbereik van deze (vereenvoudigde) methode. Uit de 

meest recente (2014) verkeerstelgegevens van de provincie Flevoland, blijkt dat de 

feitelijke verkeersintensiteit voor de Oldebroekerweg ruim binnen de prognose voor het 

planjaar 2017 blijft. Ook is er geen overschrijding te verwachten als gevolg van 

autonome groei. De aanpassing van het snelheidsregime op de wegen was al in het 

onderzoek betrokken. Het akoestisch onderzoek en daarmee de tekst van het 

uitwerkingsplan behoeven daarom geen aanpassing.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat u voor de Oldebroekerweg bij het nu geldende 

snelheidsregime (50 km/uur) een afstand van minimaal 40 meter in acht moet nemen. 



kenmerk    pagina 2 

/HZ_ADVIES-44861 

 

Dit betreft de afstand gerekend vanaf de wegas. Voor de Graafschaplaan is een afstand 

van minimaal 18 meter tot woonbebouwing nodig.  

 

Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer G. Tekeli, via 

telefoonnummer: 06 - 226 696 95 of e-mailadres: g.tekeli@ofgv.nl. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

mr. drs. P.M.R. Schuurmans 

Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

 
 

 

 


