
Formulier UK/S

lndienen bij het ministerie vqn lnfrostructuur en Woterstoat, DG Milieu en lnternotionool,
directie Duurzome Leefomgeving en Circulaire Economie, p/o Bureou Sonering Verkeerslowooi,
Postbus 97, 3440 AB, Woerden.

1. Procedurele vragen

U wilt met dit formulier (aanvinken):

n u"n subsidie aanvragen (en u heeft al een vbt-subsidie aangevraagd ofontvangenl,en/ot;

I een subsidie aanvragen voor geluidwerende maatregelen op grond van artikel 35b:

! facultatieve procedure,

I facultatieve procedure plus;

[] een saneringsprogramma indienen, en/of;

! een saneringsprogramma ten gevolge van een reconstructie indienen.

2. Gegevens aanvrager (De oanvrager dient ook tevens subsidieontvonger te zijn)

Aanvrager: Omgevingsdienst West-Holland

Postadres: Postbus 159

Postcode: 2300 AD LEIDEN

Contactpersoon: Willy Hoekman

E-mailad res contactpersoon : u¡.þesl¡an@odwh.nl

Telefoonnummer: 06 57 g0 41 55

Rekeningnummer (IBAN): NL43 BNGH OzgSOg3444

3. Kerngegevens project

Projectnaam' Rijnsburgerweg Leiden

Projectnummer BSV: 2020'063'00

Beheerder: Gemeente Leíden

Weg(en) waa rva n de gelu idsbelasting wordt ondervonden : Rijnsburgerweg

Aantalgemelde saneringsobjecten binnen het project: 181

- Woningen: 181

- Andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen: 9
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5a. Verkeersmaatregelen

Omschr'rjving van de maatregelen

Met behulp van formulier WBa bepaalde rekenbedrag (ingevuld formulier bijvoegen): € .

5b. Geluidreducerende maatregelen aan de construct¡e van de weg of spoorweg

WEG:

Wat is de huidige wegverharding?

Wat is de toekomstige wegdekverharding?

Wat is de lengte van het wegvak?

Wat is de gemiddelde breedte van het wegvak?

Wat is de grootste afname van de geluidimissie op een woning (per bron aangeven)?

Het met behulp van Bijlage A, onderdeel 2, bij de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

bepaalde subsidiebedrag: €

SPOORWEG:

Locatie raildempers (kilometrering):

Lengte raildempers in meters:

Aantal sporen:

Bijzonderheden (bijvoorbeeld wissels / spoorwegoverga ngen / spoorbruggen :

5c. Aßchermende maatregelen

Wat is de fengte en de hoogte van het geplande scherm?

LENGTE: meter

HOOGTE: meter t.o.v. wegdek of bovenkant spoorstaaf
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5e. Onttrekking aan de bestemming (weg of spoorweg)

Omschrijving van de maatregelen:

Berekening van het subsidiebedrag bepoøld op bosis van bijlage A, onderdelen 4 en 5, von de

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai moet als bijlage øan dit formulier worden toegevoegd.

6. Financieel

Kunnen de maatregelen worden uitgevoerd in combinatie met andere maatregelen, en is dit
doelmatiger of levert dit een kostenvoordeel op? Zo ja, licht toe:

Zijn er mogelijkheden voor bijdragen van derden? Zo ja, licht toe

lndicatie van het deel van de kosten die naar uw oordeel door het ministerie van lnfrastructuur

en Waterstaat bekostigd moeten worden: €

Motivering:

7. Planning

De start van de aanbesteding is gepland voor maand / jaar: 2025

De gunning van het project is gepland voor maand / jaar: 2026

De voltooiing van het project is gepland voor maand / jaar: 2027

lndien van toepassing: mogelijkheid om de uitvoering van het treffen van maatregelen

gefaseerd uit te voeren:
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9. Verklaring en ondertekening

Ondergetekenden verkla ren :

@ zorgte zullen dragen dat na het treffen van de maatregelen voldaan wordt aan de

maximaal toegestane binnenwaarde, mits de eigenaar/bewoner hieraan medewerking
verleend, en zal worden voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 111b van de

Wet geluidhinder en/of artikel 4.25 van het Besluit geluidhinder en;

I dat onderhavig aanvraagformulier en saneringsprogramma naar waarheid is ingevuld.

Naam: De heer R. Heemskerk

Functie: Portefeuillemanager Omgevingsadvies

Datum: 31 oktober 2022

Naam:

Functie

Datum:
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