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In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u
hierbij aan.
Hoogachtend,
de secretaris van de Raad van State,
voor deze,

mr. H.H.C. Visser,
directeur Bestuursrechtspraak
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AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet
bestuursrecht) in het geding tussen:
R.J.A. van der Horst-Davelaar, wonend te Harderwijk,
appellante.
en
het college van gedeputeerde staten van Gelderland,
verweerder.
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Procesverloop

Bij besluit van 15 mei 2009, kenmerk 2008-022006, heeft het college van
gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de
goedkeuring van het door de raad van de gemeente Harderwijk (hierna: de
raad) bij besluit van 20 november 2008 vastgestelde bestemmingsplan
"Frankrijk" (hierna: het plan).
Tegen dit besluit heeft R.J.A. van der Horst-Davelaar bij brief, bij de Raad
van State ingekomen op 3 juni 2009, beroep ingesteld. De gronden van het
beroep zijn aangevuld bij brief van 29 juni 2009.
Het college heeft een verweerschrift ingediend.
De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een
enkelvoudige.
2.

Overwegingen

2.1.
Het beroep van Van der Horst-Davelaar richt zich tegen het
plandeel met de bestemming "Woondoeleinden/historische linten" met de
aanduidingen "Wijzigingsbevoegdheid V" en " 4 " aan de Vlierburgweg en de
Vlierburgstraat.
2.2.
Ingevolge artikel 48, eerste lid van de Wet geluidhinder (hierna:
Wgh) worden bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat geheel of
gedeeltelijk betrekking heeft op gronden die krachtens die vaststelling gaan
of blijven behoren tot een zone, ter zake van de geluidsbelasting, vanwege
het industrieterrein, van de gevel van woningen, van andere geluidsgevoelige
gebouwen en aan de grens van geluidsgevoelige terreinen binnen de zone de
waarden in acht genomen, die ingevolge artikel 44, onderscheidenlijk 47,
eerste lid van de Wgh als de ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt.
Ingevolge artikel 44 van de Wgh geldt voor de gronden aan de Vlierburgweg
waarop wijzigingsbevoegdheid V van toepassing is een
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Uit onderzoek van de regio Noord-West
Veluwe is gebleken dat deze voorkeurswaarde ter plaatse wordt
overschreden. Het naastgelegen industrieterrein veroorzaakt een
geluidsbelasting van 53 dB(A).
Ingevolge artikel 45, eerste lid van de Wgh kan voor de ter plaatse ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting, bedoeld in artikel 44 van de Wgh, een
hogere dan de in dat artikel genoemde waarde worden vastgesteld, met dien
verstande dat deze waarde de 55 dB(A) niet te boven mag gaan. Dit hogere
grenswaarde besluit moet voorafgaande aan de vaststelling van het
bestemmingsplan worden vastgesteld. De raad heeft in haar brief, ingekomen
bij de Raad van State op 22 september 2009, aangegeven dat ten tijde van
de vaststelling van het plan geen besluit tot vaststelling van een hogere
grenswaarde was genomen. Nu niet aan deze eis is voldaan overweegt de
Afdeling dat het college ten onrechte goedkeuring aan het betrokken
plandeel heeft verleend.
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2.3.
Het beroep is kennelijk gegrond. Het bestreden besluit dient te
worden vernietigd voor zover het betreft het in overweging 2.1. omschreven
plandeel. Tevens dient aan dit plandeel alsnog goedkeuring te worden
onthouden.
2.4.
Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet
gebleken.
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Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Recht doende in naam der Koningin:
I.
II.

III.
IV.

verklaart het beroep gegrond;
vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van
Gelderland van 15 mei 2009, kenmerk 2008-022006, voor zover
het betreft het op plankaart nr. A aangegeven plandeel met de
bestemming "Woondoeleinden/historische linten" met de
aanduidingen "Wijzigingsbevoegdheid V" en " 4 " aan de
Vlierburgweg en de Vlierburgstraat;
onthoudt goedkeuring aan het onder II omschreven plandeel;
gelast dat het college van gedeputeerde staten van Gelderland aan
R.J.A. van der Horst-Davelaar het door haar voor de behandeling
van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 150,00
(zegge: honderdvijftig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.C.K.W. Bartel, lid van de enkelvoudige kamer,
in tegenwoordigheid van mr. R.D. van Onselen, ambtenaar van Staat.

w.g. Bartel
lid van de enkelvoudige kamer

w

- 9 - V a n Onselen
ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 30 oktober 2009

Tegen deze uitspraak kan verzet worden gedaan bij de Afdeling (artikel 8:55
van de Algemene wet bestuursrecht).
- Verzet dient schriftelijk en binnen zes weken na verzending van deze
uitspraak te worden gedaan.
- In het verzetschrift moeten de redenen worden vermeld waarom de
indiener het niet eens is met de gronden waarop de beslissing is
gebaseerd.
- Indien de indiener over het verzet door de Afdeling wenst te worden
gehoord, dient dit in het verzetschrift te worden gevraagd. Het horen
gebeurt dan uitsluitend over het verzet.
178-634.
Verzonden: 30 oktober 2009
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Voor eensluidend afschrift,
de secretaris van de Raad van State,
voor deze.

mr. H.H.C. Visser,
directeur Bestuursrechtspraak

