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onderwerp: Saneringsprogramma restant woningen geluidsanering Brielle.

Geachte commissieleden,
Op 30 januari 2018 heeft het college ingestemd met het saneringsprogramma geluid.
In de gemeente Brielle liggen diverse te saneren woningen. Een deel van deze woningen
komen mogelijk in aanmerking voor maatregelen om de geluidbelasting in de woning te
verminderen. Het is de taak van de gemeente om een saneringsprogramma vast te stellen
waaruit blijkt bij welke woningen de geluidsbelasting te hoog is.
De gemeente Brielle heeft een saneringsprogramma opgesteld voor:
- 39 adressen langs diverse gezoneerde wegen, waarvan 8 woningen inmiddels zijn
gesloopt en 1 woning is gebouwd na 1986. Woningen die gebouwd zijn na 1986 komen
niet in aanmerking voor het saneringsprogramma.
- 152 saneringswoningen zijn gelegen in de oude stadskern. Het gehele gebied binnen de
vestigingsmuren van Brielle is inmiddels winkelgebied of er is een 30 km-zone ingesteld.
De 152 saneringswoningen die in dit gebied liggen komen niet in aanmerking voor
gevelmaatregelen, aangezien dit een 30km-zone gebied is.
Op basis van het definitieve saneringsprogramma stelt het ministerie van Infrastructuur en
Milieu de hoogst toelaatbare geluidbelasting vast voor de volgende 30 woningen:
G J . van den Boogerdweg 4, 6, 16, 24, 27, 29, 3 1 en 3 3 ;
Rijksstraatweg 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18 en 20;
Groene Kruisweg 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1 1 , 13, 13A, 14, 16, 18, 20 en 2 2 ;
Henri Fordstraat 2 3 ;
Kanaaldijk West 10 en 1 1 ;
Rijswaartsedijk 18.
Nadat de hoogst toelaatbare geluidbelasting is vastgesteld door het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat zal een onderzoek uitgevoerd worden om te bezien of de
geluidbelasting binnen de woning niet boven de norm is. In dat geval worden

gevelmaatregelen (bijvoorbeeld dubbelglas, naad- en kierdichting, suskasten e.d.)
getroffen op kosten van het Rijk.
De gemeente Brielle heeft in 2015 een aanvraag in gediend voor een
voorbereidingssubsidie in het kader van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. Van
het Ministerie van infrastructuur en Milieu heeft de gemeente € 18.000,- subsidie
ontvangen. Van deze subsidie heeft de DCMR een akoestisch onderzoek uitgevoerd en zal
de DCMR ook het vervolgtraject uitvoeren.
Na de voorbereidingssubsidie komt er mogelijk een vervolgsubsidie. Als uit het akoestisch
onderzoek blijkt dat er woningen zijn die boven de geluidnorm zitten zal er een
vervolgsubsidie worden aangevraagd. Deze subsidie wordt dan gebruikt om de woningen
te saneren, bronmaatregelen toe te passen of juridisch te saneren. Het is mogelijk dat alle
30 woningen hiervoor in aanmerking komen, maar het is ook mogelijk dat er woningen
afvallen. Dit is afhankelijk van de uitkomsten akoestisch onderzoek.
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