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Besluit verlening subsidie 
Voorbereiding, begeleiding en toezicht 
Geluidsanering Geversstraat te Oegstgeest 

Geacht bestuur, geachte mevrouw Hoekman, 

Het Rijk verleent u met dit besluit een subsidie (specifieke uitkering). 
Onderhavige subsidie behoeft niet via SiSa te worden verantwoord. De subsidie 
zal ambtshalve worden vastgesteld naar aanleiding van uw aanvraag voor een 
subsidie voor de uitvoeringskosten van het met onderhavige subsidie op te stellen 
saneringsprogramma. 

Verlening 
Bij e-mails van 18 januari 2017, 7 maart 2017 en 21 maart 2017 heeft u een 
aanvraag ingediend voor een subsidie om de voorbereiding en begeleiding van en 
het toezicht op de uitvoering van een saneringsprogramma te bekostigen (in het 
vervolg: vbt-subsidie). Het saneringsprogramma heeft tot doel de geluidhinder te 
beperken bij bestaande situaties als bedoeld in artikel 89 van de Wet 
geluidhinder. 

Op grond van artikel 7 van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (verder: 
Subsidieregeling) verleen ik u een subsidie voor deze activiteiten. 

Uw aanvraag 
Uw aanvraag heeft betrekking op in totaal 43 woningen waarvoor u een 
saneringsprogramma wilt opstellen 

De gemiddelde geluidsbelasting van de 25 hoogst belaste woningen is 60,6 dB. 
Een overzicht van de betrokken woningen is opgenomen in de bijlage bij dit 
besluit. 
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Voorschot 
Ik heb de hoogte van mijn voorschot op grond van artikel 24 van de 
Subsidieregeling als volgt bepaald. 

Woningen 

56 dB en hoger 

55 dB en lager 

Totaal 

Aantal 

33 
10 

43 

C/woning 

€ 600,00 

€ 150,00 

Totaal 

€ 19.800,00 

€ 1.500,00 

C 21.300,00 

Directoraat-generaal 
Milieu en Internationaal 
Directie Klimaat, Lucht en 
Geluid 
Bureau Sanering 
Verkeerslawaai 

Datum 

1 7 MEI 2017 
Kenmerk 
IenM/BSK-2017/114738 

Dit bedrag zal ingevolge artikel 24, eerste lid, van de Subsidieregeling, binnen 
4 weken na dagtekening van deze brief worden overgemaakt op uw rekening bij 
de Bank Nederlandse Gemeenten met IBAN: NL43 BNGH 0285 0934 44. 

Tweede voorschot 
Een tweede voorschot kan ik u verstrekken, op grond van artikel 24, vierde lid 
jo. artikel 23 van de Subsidieregeling, op het moment dat de voorbereiding van 
het saneringsprogramma is afgerond. De voorbereiding is afgerond wanneer u 
een saneringsprogramma heeft ingediend en een subsidie heeft aangevraagd voor 
de uitvoering van de maatregelen. 

Voorwaarden / Resultaten 
Ik verbind aan de verlening van deze subsidie de volgende voorwaarden. 

1. Uiterlijk in maart 2018 ontvang ik van u een definitief saneringsprogramma 
inclusief de resultaten van de inspraak en een aanvraag voor een 
uitvoeringssubsidie conform artikel 27 van de Subsidieregeling. Het 
saneringsprogramma en de aanvraag dient u in door middel van een volledig 
ingevuld en ondertekend UK/S-formulier, inclusief de daarin genoemde 
bijlagen. Indien uw saneringsprogramma (tevens) gevelmaatregelen bevat, 
dient u de subsidieaanvraag voor de gevelmaatregelen pas in, nadat de ten 
hoogst toelaatbare waarden en maatregelen zijn vastgesteld. 

2. Om in maart 2018 tot een definitief saneringsprogramma te kunnen komen, 
ontvang ik uiterlijk oktober 2017 van u een concept-saneringsprogramma. 
Het conceptprogramma omvat een beschrijving van de voorgenomen 
maatregelen alsmede een akoestisch onderzoek ter onderbouwing van uw 
keuze. Het akoestisch onderzoek dient te voldoen aan bijlage I I I van het 
Reken- en meetvoorschrift 2012. Ik streef ernaar u binnen 6 weken een 
reactie te geven op uw conceptprogramma. U legt het concept
saneringsprogramma pas ter inzage nadat u van mij een reactie heeft gehad. 

Mocht de aard van het project zodanig zijn dat u niet in staat bent om 
bovengenoemde planning te voldoen, ontvang ik graag zo snel mogelijk een 
gemotiveerd voorstel voor het aanpassen van deze planning. 

Algemene aandachtspunten 
1. Op uw keuze voor maatregelen is artikel 3.7 tweede lid van het Besluit 

geluidhinder van toepassing. Dat houdt in dat achtereenvolgens 
bronmaatregelen, afschermende maatregelen en geluidwerende maatregelen 
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moeten worden overwogen. Afwijken van deze voorkeursvolgorde is alleen 

mogelijk wanneer de maatregelen ondoeltreffend zijn of overwegende 

bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

landschappelijke of financiële aard (doelmatigheid). 

2. Bij de dimensionering van de maatregelen dient u als streefwaarde 48 dB aan 

te houden. 

3. Indien u het treffen van geluidwerende maatregelen overweegt, hetzij als 

enige maatregel, hetzij aanvullend op een andere maatregel, verzoek ik u 

kennis te nemen van de 'Handreiking gevelisolatie en saneringssubsidie', 

(laatste versie mei 2014). Deze is digitaal beschikbaar via de website 

www.bsv.nu. 

4. Ter voorkoming van valse verwachtingen ten aanzien van het verlenen van 

een subsidie ten behoeve van de uitvoeringskosten, raad ik u aan de 

verschillende resultaten van de voorbereiding voor advies aan mij voor te 

leggen. 

Directoraat-generaal 
Milieu en Internationaal 

Directie Klimaat, Lucht en 

Geluid 

Bureau Sanering 

Verkeerslawaai 

Datum 

1 7 MEI 2017 
Kenmerk 
IenM/BSK-2017/114738 

Projectspecifieke aandachtspunten 
Voor de projectspecifieke aandachtspunten verwijs ik u naar mijn e-mail van 

24 april 2017. 

Vaststelling van de subsidie 
De subsidie zal worden vastgesteld op het moment dat u een aanvraag voor een 

uitvoeringssubsidie conform artikel 27 van de Subsidieregeling indient ten 

behoeve van de gevelmaatregelen. De hoogte van de vaststelling is afhankelijk 

van de uitgevoerde maatregelen. In het geval van bronmaatregelen en 

afschermende maatregelen bedraagt zij 18% van de in eerste instantie verleende 

subsidie voor de uitvoeringskosten. In het geval dat geluidwerende maatregelen 

worden uitgevoerd, wordt de subsidie vastgesteld op een bedrag per woning dat 

volgt uit bijlage A, onderdeel 6, bij de Subsidieregeling. Wanneer meer dan één 

maatregel wordt getroffen, worden de per maatregel bepaalde vbt-subsidies bij 

elkaar opgeteld. 

Het maximale subsidiebedrag zoals bedoeld in artikel 15, vierde lid), van het 

Kaderbesluit subsidies IenM bedraagt 43 * € 900,- = € 38.700,-. 

Uit de voorbereiding kan blijken dat geen maatregelen getroffen zullen worden. 

Indien u uiteindelijk geen subsidie als bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling 

aanvraagt, verzoekt u mij uiterlijk vier weken na de afronding van de procedure, 

beschreven in hoofdstuk 6 van het Besluit geluidhinder, om vaststelling van de 

subsidie voor voorbereiding, begeleiding en toezicht. 

In het geval niet binnen twee jaar na verzending van deze brief een aanvraag om 

een uitvoeringssubsidie, of een verzoek om vaststelling van de 

voorbereidingssubsidie is ingediend, of in het geval ik van oordeel ben dat u niet 

binnen afzienbare termijn een programma van maatregelen opstelt, kan ik mijn 

subsidie op nihil vaststellen, ingevolge artikel 25, vierde lid, van de 

Subsidieregeling. Ingevolge het vijfde lid kan ik, indien dit naar mijn oordeel zal 

leiden tot onbillijkheid van overwegende aard, besluiten om de 

voorbereidingssubsidie vast te stellen op het reeds betaalde voorschotbedrag. 
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Nadere informatie 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Verdouw 
(telefoonnummer 0348 - 487 466) van mijn bureau. Ik verzoek u bij verdere 
correspondentie het projectnummer te vermelden. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
voor deze: 
Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaai, 

Directoraat-generaal 
Milieu en Internationaal 
Directie Klimaat, Lucht en 
Geluid 
Bureau Sanering 
Verkeerslawaai 

Datum 
1 7 MEI 2017 
Kenmerk 
IenM/BSK-2017/114738 

Bezwaar 
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de datum van verzending hiervan, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift worden ingediend bij de Staatssecretaris 
van Infrastructuur en Milieu, Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB 
Woerden. 
Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste het volgende te bevatten: 
a) de naam en het adres van de indiener; 
b) de dagtekening; 
c) een omschrijving van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, omvattende de 

datum, het kenmerk en het onderwerp ervan; 
d) de gronden van bezwaar. 
Bij het bezwaarschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft meegezonden. 
Ik wijs u erop dat alleen diegene(n) die op basis van de wet of een geldig delegatie- of 
mandaatbesluit bevoegd zijn, bezwaar kunnen maken. 
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Besluit verlening Subsidie 
Voorbereiding Begeleiding en Toezicht 
Geluidsanering Geversstraat te Oegstgeest 

Bijlage 1 
Woningoverzicht 

Adres 

Geversstraat 1 

Geversstraat 3 

Geversstraat 26 

Geversstraat 28 

Geversstraat 29 

Geversstraat 34 

Geversstraat 34a 

Geversstraat 34b 

Geversstraat 35 

Geversstraat 37 

Geversstraat 39a 

Geversstraat 40a 

Geversstraat 42 

Geversstraat 43a 

Geversstraat 45 

Geversstraat 4 5 - k l 

Geversstraat 45-k2 

Geversstraat 45-k3 

Geversstraat 45-k4 

Geversstraat 45-k5 

Geversstraat 45-k6 

Geversstraat 45-k7 

Geversstraat 45-k8 

Geversstraat 45-k9 

Geversstraat 45-klO 

Geversstraat 4 5 - k l 1 

Geversstraat 4 5 - k l 2 

Geversstraat 49 

Geversstraat 50 

Geversstraat 51a 

Geversstraat 52 

Geversstraat 54 

Geversstraat 59a 

Geversstraat 63a 

Geversstraat 65 

Geversstraat 69 

De Kempenaerstraat l a 

Prins Hendriklaan 2 

Deutzstraat 1 

Deutzstraat 3 

Deutzstraat 4 

Wilhelminapark 2 

Wilhelminapark 4 

Postcode 

2341 GA 

2341 GA 

2342 AA 

2342 AA 

2341 GA 

2342 AA 

2342 AA 

2342 AA 

2341 GA 

2341 GA 

2341 GA 

2342 AB 

2342 AB 

2341 GA 

2341 GA 

2341 GA 

2341 GA 

2341 GA 

2341 GA 

2341 GA 

2341 GA 

2341 GA 

2341 GA 

2341 GA 

2341 GA 

2341 GA 

2341 GA 

2341 GB 

2342 AB 

2341 GB 

2342 AB 

2342 AB 

2341 GB 

2341 GC 

2341 GC 

2341 GC 

2341 GE 

2341JB 

2342 AC 

2342 AC 

2342 AC 

2342 AG 

2342 AG 

gb 

na aftrek H O g 

60 

60 

60 

60 

61 

58 

59 

59 

61 

61 

62 

61 

61 

61 

28 

61 

51 

52 

29 

56 

61 

52 

30 

57 

53 

53 

61 

60 

62 

59 

58 

60 

61 

60 

61 

61 

52 

59 

60 

57 

57 

61 

53 

VBT 

per 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

subsidie 

woning 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

150,00 

600,00 

150,00 

150,00 

150,00 

600,00 

600,00 

150,00 

150,00 

600,00 

150,00 

150,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

150,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

150,00 

C 21 .300 ,00 

Directoraat-generaal 
Milieu en Internationaal 

Directie Klimaat, Lucht en 

Geluid 

Bureau Sanering 

Verkeerslawaai 

Datum 

11MF 
IenM/BSK-2017/114738 
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