Formulier hogere grenswaarden
1.

Naam van het plan

Plangebied Podium te Amersfoort
2.

Omschrijving van het plan

Beoordeling mogelijke woonbestemming Plangebied Podium akoestisch inpasbaar.

3.

Vaststelling hogere waarde(n)

3.1.


Ambtshalve door:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort

3.2.





Op verzoek van:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort
Provincie Utrecht
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Prorail

4.

Kader van de hogere waarde(n)









Vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan
Beperkte afwijking van het bestemmingsplan1
Buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan
Aanleg van een weg
Reconstructie van een weg
Wijziging van de zone van een industrieterrein
Herziening van een eerder vastgestelde hogere waarde

5.

Bestemmingsplansituatie

Naam vigerend bestemmingsplan
Bestemming volgens vigerend plan
Naam in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan
Bestemming volgens in voorbereiding
zijnde bestemmingsplan

1

Plangebied Podium te Amersfoort
Kantoor
Vathorst Podium
Wonen

De uitgebreide procedure (afdeling 3.4 Awb) geldt niet bij een beperkte afwijking van het bestemmingsplan. Het besluit tot vaststellen
van de hogere grenswaarden wordt gelijktijdig met het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning genomen.

6.

Akoestisch onderzoek

Titel
Nummer of kenmerk
Datum
Opgesteld door

Akoestisch onderzoek Plangebied Podium Vathorst
005281.20200401.R1.01
23 april 2020
Adviseurs Goudappel Coffeng

Het akoestisch onderzoek is als bijlage bij dit formulier gevoegd.

7.

Vast te stellen hogere waarde(n)
Gelet op het akoestisch rapport hebben wij besloten de hogere waarden vast te stellen. Dit doen wij op
basis van het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder. Hierbij de verwijzing naar hoofdstuk 6
tabel 6.1, figuren 6.1 t/m 6.7 en Bijlage 2 tabellen B2.1 t/m B2.3. Hiermee wordt voldaan aan de
wettelijke grenzen.

8.

Maatregelen

8.1.

Bronmaatregelen



De volgende bronmaatregelen worden getroffen:



De realisatieplanning van de bronmaatregelen is als volgt:



De kosten van de bronmaatregelen worden als volgt geraamd:



De volgende financiële zekerheid is aanwezig met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen:



De volgende bronmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken (met opgave van redenen):
Zie hoofdstuk“ 6 Gevolgen geluidsituatie” van het akoestisch onderzoek

8.2.

Overdrachtsmaatregelen



De volgende overdrachtsmaatregelen worden getroffen:



De realisatieplanning van de overdrachtsmaatregelen is als volgt:



De kosten van de overdrachtsmaatregelen worden als volgt geraamd:



De volgende financiële zekerheid is aanwezig met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen:



De volgende overdrachtsmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken (met opgave van
redenen): Zie hoofdstuk“ 6 Gevolgen geluidsituatie” van het akoestisch onderzoek

8.3.

Gevelmaatregelen



De volgende gevelmaatregelen worden getroffen:



De realisatieplanning van de gevelmaatregelen is als volgt:



Gevelmaatregelen zijn niet nodig omdat:

8.4.

Motivatie van de maatregelenkeuze

9.

Geluidsbeleid



Er wordt voldaan aan het geluidsbeleid.



Er wordt niet voldaan aan het geluidsbeleid omdat:

10.

Toegevoegde bijlagen

1.
2.

Akoestisch onderzoek (verplicht)

