Artikel 17.2 Areg (overgangsrecht formulier te saneren gebouwen)
De lijst met vanwege het geluid te saneren gebouwen, bedoeld in artikel 14a.2 van het
Omgevingsbesluit, wordt vastgesteld volgens het formulier ‘Formulier saneringslijst’, te vinden op
www.bureausaneringverkeerslawaai.nl.

Toelichting saneringslijst Areg
Op grond van artikel 14a.2 van het Omgevingsbesluit stellen het college van burgemeester en
wethouders, het dagelijks bestuur van een waterschap en gedeputeerde staten een lijst samen van
te saneren geluidgevoelige gebouwen. Deze lijst bevat voor elk geluidgevoelig gebouw in ieder
geval:
a.
de in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen opgenomen identificatienummers;
b.
het in het tweede lid bedoelde geluid op het gebouw.
Artikel 14a.2 bepaalt dat zij de minister van Infrastructuur en Waterstaat in de gelegenheid stellen
een zienswijze in te dienen, en dat zij een afschrift van de (definitieve) lijst op elektronische wijze
toezenden. De lijst moet worden samengesteld langs elektronische weg op een bij ministeriële
regeling bepaalde wijze.
In de Omgevingsregeling wordt daarom een formulier opgenomen waarmee de saneringslijst kan
worden aangeleverd. Dit formulier bestaat uit een voorblad met algemene gegevens, een sjabloon
voor de saneringslijst en een toelichting per veld in het sjabloon. Met het verplichte
identificatienummer van het verblijfsoject uit de BAG kunnen de bijbehorende gegevens worden
verkregen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); deze gegevens hoeven daarom
niet verplicht te worden aangeleverd maar het kan wel. Ook de geluidwaarde is een verplicht
gegeven. Nog een verplicht gegeven is de functie van een gebouw. De functie van een gebouw
bepaalt of het gebouw een geluidgevoelig gebouw is en het is daarom voor het samenstellen van
de saneringslijst noodzakelijk de functie van een gebouw vast te stellen. Voor provincies is het
verplicht aan te geven of een gebouw binnen of buiten de bebouwde kom ligt, omdat de
grenswaarden voor deze situaties verschillend zijn en hieraan wordt getoetst of een gebouw op de
saneringslijst moet worden geplaatst.
Enkele andere gegevens zijn toegevoegd omdat deze nodig zijn voor verdere verwerking, onder
andere voor de financiële planning van de sanering. Als deze gegevens beschikbaar zijn, is het
wenselijk dat ze worden aangeleverd; als ze niet beschikbaar zijn, kunnen ze ook later in het
proces van subsidieverlening worden aangeleverd.

