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Z-13-18943 Ruimtelijke ontwikkeling Sjoukje Eringa Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5117  

B&W-besluit   19-08-2014 

Uitwisseling    

Raad    18-09-2014 

Agendanummer   14d 

 

Onderwerp:  

Vrijgeven subsidie voor het project "geluidsanering woningen N208-zuid" 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ter beschikking gestelde  

voorbereidingssubsidie van € 158.418,-- beschikbaar te stellen ten gunste 

van de voorbereiding van het project “geluidsanering woningen N208-zuid”. 

2. Begrotingswijziging nummer 11 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Wet geluidhinder 

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai 

 

Doelstelling:  

Voorbereiding voor het opstellen van een saneringsprogramma voor 213 woningen 

langs de N208 (deel zuid). 

 

 

Inleiding: 

Op 20 december 2013 hebben we een aanvraag voor een subsidie voor 

voorbereiding, begeleiding en toezicht voor 213 saneringswoningen aan de N208 

(deel zuid) ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (= hierna: 

ministerie van  I&M). Deze woningen zijn vanwege geluidbelasting in het verleden bij 

de minister gemeld. 

Bij beschikking van 3 juli 2014 heeft het ministerie van I&M een 

voorbereidingssubsidie toegekend van € 158.417,-- (zie bijgaande brief Ink. 42212).  

Met deze voorbereidingssubsidie kan de Omgevingsdienst West-Holland een ontwerp 

saneringsprogramma opstellen. Dit ontwerp saneringsprogramma omvat een 

administratieve controle van de saneringswoningen, een akoestisch onderzoek 

gevelbelasting en een onderbouwing van de maatregelcategorie. Het ontwerp 

saneringsprogramma zal 6 weken ter inzage worden gelegd voor het indienen van 

zienswijzen. Na beoordeling van de (eventuele) zienswijzen stelt het college het 

saneringsprogramma vast en wordt dit vervolgens ingediend bij het ministerie van 

I&M. 
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Op basis van het definitieve saneringsprogramma stelt het ministerie van I&M de ten 

hoogste toelaatbare waarden van de geluidbelasting op de gevels en de maatregelen 

vast. 

Wanneer dit besluit onherroepelijk is, kan gestart worden met de uitvoering van dit 

project. Dit betekent dat de overgebleven saneringswoningen dan fysiek bezocht 

worden om te kunnen bepalen of en zo ja, welke gevelmaatregelen benodigd zijn. 

Voor dit uitvoeringstraject kan bij het ministerie van I&M een aanvraag voor een 

uitvoeringssubsidie worden ingediend (voorlopige raming is: € 817.600,--). 

 

Argumenten: 

1. De subsidie mag alleen worden ingezet voor de uitvoering van het project  

    waarvoor het is aangevraagd. 

2. Het beschikbaar stellen van de toegekende subsidie is een bevoegdheid van de  

    raad. 

 

Financiële dekking: 

Via een begrotingswijziging wordt deze subsidie aan de begrotingen van 2014 en 

2015 toegevoegd. Er zijn geen gemeentelijke middelen benodigd voor dit project. 

 

Participatie: 

We gaan de bewoners/eigenaren per brief informeren over het saneringsproject  

dat we als gemeente samen met de Omgevingsdienst West-Holland conform een 

rijksregeling uitvoeren. We geven daarbij aan dat we een saneringsprogramma gaan 

opstellen en nader gaan onderzoeken of de gevels in aanmerking komen voor 

sanering op basis van een  maatregelcategorie. We nodigen de bewoners/eigenaren 

in het najaar van 2014 uit voor een informatiebijeenkomst. 

 

Urgentie: 

Om de gestelde indieningdata voor een akoestisch onderzoek en 

saneringsprogramma te kunnen behalen is behandeling in de eerstkomende 

vergadering van uw raad gewenst. 

 

Kanttekeningen: 

Niet van toepassing. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief Ministerie van Infrastructuur & Milieu dd 03-07-2014 met bijlage  

Informatie bij: mw. S. Eringa, s.eringa@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 316 
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Nr.     3. Bestuur\5117 

B&W-besluit   19-08-2014 

Uitwisseling    

Raad    18-09-2014 

Agendanummer   14d 

 

 

Onderwerp: 

Vrijgeven subsidie voor het project "geluidsanering woningen N208-zuid" 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet; 

 

besluit:  

1. De door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ter beschikking gestelde  

voorbereidingssubsidie van € 158.418,-- beschikbaar te stellen ten gunste 

van de voorbereiding van het project “geluidsanering woningen N208-zuid”. 

2. Begrotingswijziging nummer 11 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 18 september 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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