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Verzoek om inlichtingen.
Plan van Aanpak Afhandeling Geluidsanering Gemeente Gennep

Geachte Raadsleden,
Bijgaand ontvangt u de antwoorden op de door de heer Wessels gestelde vragen
ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde.
Plan van aanpak Afhandeling Geluidsanering gemeente Gennep Meurs d.d. juni 2011
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te heantwoorden:
1) Heeft B&W kennis genomen van dit rapport?
Ja, op 13-12-2011 heeft het college ingestemd met de voorgestelde prioritering van de te
saneren woningen zoals opgenomen in het Plan van aanpak.
2) Zo/a weMe Aea/wf^M Aee/f W co//ege /nemver gewo/Me»?
Het college heeft de volgende besluiten genomen op 13-12-2011:
1. Opdracht tot gunning aan Meurs geluid voor een totaalbedrag van €26.788,met betrekking tot het begeleiden van de gemeente in haar wettelijke
saneringsverplichting
2. Instemmen met de voorgestelde prioritering van de te saneren woningen
(Rijksweg project 1, na afronding project 1 oppakken woningen Spoorstraat als
project 2).
3. Op basis van de in het advies opgenomen overwegingen afwijken van de
inkoop- en aanbestedingsnota door op basis van één offerte te gunnen.
3) Is er een toezegging voor het project voor de zogenaamde A lijst voor 40 woningen in
de Spoorstraat en Rijksweg te Milsbeek. Zijn er reeds herberekeningen gemaakt om voor
123 woningen subsidie aan te vragen bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV).
Sanering van de woningen van de A-lijst is een wettelijke verplichting. Alle bewoners
die met hun woning op de A-lijst staan, zijn destijds ook geïnformeerd over deze
saneringsverplichting. Daarmee kan gesteld worden dat er sprake is van een toezegging.
Daamaast zijn er nog geen herberekeningen gemaakt om voor de resterende woningen
subsidie aan te vragen. Vanuit de prioritering zal dit pas opgepakt worden nadat alle Alijst woningen zijn gesaneerd (collegebesluit).

Gemeente Gennep
Ellen Hoffmannplein 1. Postbus 9003, 6590 HD Gennep

Tel. 0485-494141 Fax 0485-515544

E-mail: gemeente@gennep.nl Website: www.gennep.nl

GENNEP

4) Wat zijn de redenen dat de gemeente Gennep niet mee gedaan heeft met de gemeente
Bergen Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Peel en Maas, Roerdalen en Weert? De
provincie heeft een subsidie toegezegd van € 4.500,- per woning.
Eerdere samenwerking in regioverband beeft geleid tot meer doorlooptijd en minder
zelfstandige sturing op invulling en uitvoering van bet project. Daamaast zijn alle kosten
van de externe ondersteuning ook subsidiabel. Verder is er zeer specifieke kennis nodig,
die zowel in Gennep als in veel andere gemeenten niet aanwezig is, waardoor ook in
regio-verband weer een externe partij zoals Meurs wordt ingebuurd.
Het bedrag van € 4.500,- beeft betrekking op bet subsidiebedrag die de provincie
Limburg per aangevraagde A-lij stwoning beeft toegekend. De provincie beeft op basis
van bet bescbikbare saneringsbudget besloten bet totale budget gelijk te verdelen over bet
aantal aangevraagde te saneren A-lijst woningen. Door bet totale bescbikbare budget te
delen op dit aantal is er door de provincie een subsidiebedrag van € 4.513,- per woning
bescbikbaar gesteld. Dit geldt voor alle aangemelde A-lijst woningen in de provincie
Limburg, ongeacbt de wijze van aanpak bij iedere gemeente. Het bedrag beeft dus geen
betrekking op een aanvullend bedrag dat gemeenten ontvangen die samenwerken in de
saneringsopgave.
Heeft de gemeente Gennep eveneens een subsidieaanvraag ingediend/ontvangen in het
kader van de ISV-3 traject en voor welk bedrag?
De gemeente beeft, in bet kader van 1SV-3, op 23-6-2011 een subsidieaanvraag
ingediend bij de Provincie Limburg voor een bedrag van 471.500,- ten beboeve van de
sanering van de 40 A-lijst woningen. De gemeente beeft biervan € 180.521,11 als
subsidie toegekend gekregen. Hierdoor kan de gemeente niet alle A-lijst woningen
saneringen binnen ISV-3 en zal bij een eventuele ISV-4 periode opnieuw subsidie
aangevraagd moeten worden.
5) Op welke manier zijn de bewoners en eigenaren van de woningen, die in het rapport
worden aangegeven, op de hoogte gebracht van het plan van aanpak? Of is dit niet
gebeurd en waarom dan niet?
Vanuit bet collegebesluit is er algemeen gecommuniceerd over bet starten van de
saneringsoperatie. Daarnaast vindt er gericbte communicatie riebting alle eigenaren c.q.
bewoners plaats op bet moment dat bun woning ook vanuit bet project aan de beurt is.
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6) Voor de 153 woningen is een kostenraming voor uitvoering gemaakt voor een bedrag
van €2.206.875,-. Hier bovenop komt ongeveer 15% voor voorbereiding, begeleiding en
toezicht, waarmee het totaal op € 2.537.902,- uitkomt ofwel gemiddeld per woning €
16.587,- Indien de Rijksfinanciën uitblijven is de gemeente dan voornemens om de
geluidssanering zelf te gaan betalen?
In het nog door de raad vast te stellen Milieubeleidsplan 2013 - 2016 is opgenomen dat
het streven is om alle 40 A-lijst woningen voor 2018 gesaneerd te hebben en de
resterende 113 woningen uiterlijk in 2025 gesaneerd zijn. Daarbij is wel als voorwaarde
opgenomen dat alle saneringen via subsidies gerealiseerd worden. Indien de raad hiermee
instemt op 13-5-2013 is de intentie uitgesproken om inderdaad enkel te saneren vanuit
subsidie en niet vanuit eigen (gemeentelijke) middelen.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Gennep,
Djé secretaris,
/Öè^burgemeester,

J.M. Nijland
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VERZOEK OM INLICHTINGEN VAN COLLEGE(LEDEN)
ingevolge artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van
de gemeente Gennep
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Aan het college van burgemeester en wethouders
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Plan van aanpak Afhandeling Geluidssanering Gemeente Gennep (eindrapportage
juni 2011)

Relatie tussen verkeerslawaai en het daarbij horende plan van aanpak om met name woningen te
voorzien van betere geluidwerende muren, ramen enz.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Heeft B&W kennis genomen van dit rapport?
2) Zo ja welke besluiten heeft het college hierover genomen?
3) Is er een toezegging voor het project voor de zogenaamde A lijst voor 40 woningen in de
Spoorstraat en Rijksweg te Milsbeek. Zijn er reeds herberekeningen gemaakt om voor 123
woningen subsidie aan te vragen bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV).
4) Wat zijn de redenen dat de gemeente Gennep niet mee gedaan heeft met de gemeente Bergen
Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Peel en Maas, Roerdalen en Weert?
De provincie heeft een subsidie toegezegd van € 4.500,- per woning.
Heeft de gemeente Gennep eveneens een subsidieaanvraag ingediend/ontvangen in het kader
van de ISV-3 traject en voor welk bedrag? Zie bijlage.
5) Op welke manier zijn de bewoners en eigenaren van de woningen, die in het rapport worden
aangegeven, op de hoogte gebracht van het plan van aanpak? Of is dit niet gebeurd en waarom
dan niet?
6) Voor de 153 woningen is een kostenraming voor uitvoering gemaakt voor een bedrag van
€ 2.206.875,-. Hier bovenop komt ongeveer 15% voor voorbereiding, begeleiding en toezicht,
waarmee het totaal op € 2.537.902,- uitkomt ofwel gemiddeld per woning € 16.587,Indien de Rijksfinanciën uitblijven is de gemeente dan voornemens om de geluidssanering
zelf te gaan betalen?
Toelichting:
In de Wet geluidhinder is vastgelegd, dat geluidsgevoelige bestemmingen die op 1 maart 1986 een
hogere geluidsbelasting dan 60 dB(A) hadden, in aanmerking komen voor maatregelen om de
geluidsbelasting terug te brengen. Dit wordt geluidssanering genoemd.

Maatregelen in het kader van deze geluidssanering kunnen bestaan uit maatregelen aan de bron,
bijvoorbeeld geluidsreducerend asfalt, of uit overdrachtsmaatregelen, bijvoorbeeld het plaatsen van
een geluidscherm. Als deze maatregelen niet mogelijk zijn en de geluidsbelasting niet kan
worden teruggebracht, dan moet er in ieder geval voor worden gezorgd dat het geluidsniveau binnen
de woning binnen een bepaalde norm blijft. Dat laatste vindt plaats door het aanbrengen van
geluidsisolerende maatregelen aan de woning.
Geluidssanering is een gemeentelijke taak, maar wordt in principe gefinancierd door het Rijk.
Het Rijk stelt de financiële middelen op twee manieren ter beschikking namelijk via het
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en op projectbasis. De gelden die via het ISV ter
beschikking worden gesteld, zijn in principe bedoeld voor de zogenoemde A-lijst woningen. Deze
gelden moet de gemeente bij de provincie aanvragen. Voor de overige woningen kan de gemeente een
projectsubsidie aanvragen bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV).
De geluidssanering is al een groot aantal jaren aan de gang. Landelijk gezien is derhalve al een
aanzienlijk deel van de sanering afgerond, maar er is ook nog een aanzienlijke voorraad die nog
gesaneerd moet worden. Maar hoe staat de sanering in de gemeente Gennep ervoor? En hoe kan de
nog te saneren voorraad het beste worden aangepakt?
Het doel van dit document is inzicht te geven in de nog liggende saneringsvoorraad ten gevolge van
wegverkeerslawaai en een plan van aanpak te geven om deze voorraad te saneren. De conclusies zijn
te vinden in Hoofdstuk 6. De resultaten zijn opgenomen in Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5. Hoe tot deze
resultaten is gekomen wordt geschetst in Hoofdstuk 3. Maar eerst wordt in Hoofdstuk 2 het kader van
de sanering geschetst.
Het grootste project is 57 woningen Ottersumseweg en St Jansstraat voor € 888.750,Het kleinste is een woning aan de Zwarteweg voor een bedrag van € 15.000,- enz.
Ondertekening en naam,
P. Wessels

