Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op het bepaalde in artikel 110a van de Wet
geluidhinder, bekend dat voor een ieder ter inzage ligt:
•

een ontwerpbesluit hogere waarden industrielawaai voor 7 woningen vanwege de
(her)zonering van het Haven- en industrieterrein Wanssum.

Het Haven- en Industrieterrein Wanssum is een „industrieterrein‟ in de zin van artikel 1 Wet
geluidhinder, met een bestaande geluidzone zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Met de
geplande uitbreiding van het Haven- en Industrieterrein Wanssum wijzigt niet alleen de grens van
het industrieterrein maar ook de ligging van de geluidzone. Als gevolg hiervan verandert de
geluidbelasting op de gevel van een aantal woningen, waarvoor een hogere waarde wordt
vastgesteld.
Op 16 december 2015 is reeds voor 123 woningen en één woningbouwlocatie een ontwerpbesluit
hogere grenswaarden industrielawaai bekend gemaakt. Tegen dit ontwerpbesluit zijn zienswijzen
ingediend die aanleiding geven om de geluidscontour beperkt te wijzigen. Door deze wijziging
komen vijf extra woningen binnen de contour te liggen. Daarnaast is gebleken dat aan 2 woningen
die reeds bij het eerste ontwerpbesluit binnen de zone lagen, ten onrechte geen hogere waarde is
toegekend. Derhalve wordt voor deze 7 woningen onderhavig ontwerpbesluit bekendgemaakt.

Het ontwerpbesluit hogere waarden met bijbehorende stukken (inhoudende het
aangepaste geluidrapport met bijlagen) liggen met ingang van 24 februari tot en met 5
april 2016 voor een ieder ter inzage in:
•

Het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 07.30-18.30
uur,

•

Het projectbureau Ooijen-Wanssum, Beatrixstraat 9, Meerlo op maandag tot en
met donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-12.00 uur,

•

Het gemeentehuis van de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, Venray. Voor het
inzien van de stukken dient u een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit
hogere waarden. Het elektronisch indienen van een zienswijze (bijvoorbeeld per e-mail of per fax)
is uitgesloten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u, bij voorkeur uiterlijk twee
weken voor het einde van de terinzagelegging, tijdens kantooruren een afspraak maken via het
projectbureau Ooijen-Wanssum (T. 0478 – 853 888).
Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbesluit hogere waarden voor industrielawaai moeten
worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM Venray

onder vermelding van: ‘Ontwerpbesluit hogere waarden industrielawaai Haven –en industrieterrein
Wanssum’.

