Bijlage A: Processchema gevelisolatie
Fase
1:
Stap 1.1: Opstellen akoestisch onderzoek gevelbelasting

Stap 1.2: Indienen akoestisch onderzoek (afstemmen)

Fase 1: Opstellen
saneringsprogramma*

Stap 1.3: Uitvoeren voorbereidingsprocedure

Stap 1.4: indienen saneringsprogramma (formele
aanvraag)
Stap 1.5: Besluit ten hoogste toelaatbare waarde en
maatregelen (besluit)

geen reactie / weigering

Stap 2.1: Opname woningen

Fase 2a:
Akoestisch
onderzoek
binnenwaarden

bij instemming van bewoners / eigenaars
Stap 2.2: Toetsings- en maatregelberekeningen opstellen
binnenniveau < 43 dB

instemming

Besluit: geen aanspraak op maatregelen
tenzij binnen twee weken reactie. Artikel
6.4, tweede lid, Bgh

binnenniveau > 43 dB
geen reactie / weigering

Stap 2.3: Voorleggen toetsings- en maatregelberekeningen
(afstemmen)

Fase 2b:
Bouwtechnische
uitwerking
maatregelen

Binnenwaarde voldoet, geen
maatregelen nodig

Binnenwaarde voldoet niet, maatregelen nodig

Weigering tot medewerking, geen
maatregelen

Besluit met bezwaarclausule
conform art. 6.8, vierde lid, Bgh

Stap 2.4: Maatregelpakket opstellen, toetsbedragen berekenen

Besluit met bezwaarclausule conform art.
6.4, derde lid, Bgh

Stap 2.5: Voorlegen maatregelpakket (afstemmen)

Stap 2.6: Aanvraag subsidie uitvoeringskosten (formele
aanvraag)

Stap 2.7: Verlening subsidie uitvoering (besluit)

Stap 3.1: Overeenkomsten woningeigenaren

Stap 3.2: Opstellen bestek

Fase 3:
Contractvorming

Fase 4:
Uitvoering

Stap 3.4: Indienen stukken gunning (eventueel
voorafgegaan door een voorstel) (formele aanvraag)

geen reactie / weigering
Besluit met bezwaarclausule conform art.
6.4, derde lid, Bgh

Stap 3.5: Aanpassen subsidie en start bevoorschotting
(besluit)

Weigering tot medewerking, geen
maatregelen

Maatregelen aanbrengen. Indien van toepassing: gewijzigde
omstandigheden in uitvoering melden bij BSV.

Stap 5.2: Opstellen meer- en minderwerk

Stap 5.3: Project gereedmelden bij BSV
(formele aanvraag)

Stap 5.4: Wijzigen subsidie en registratie sanering
(besluit)

Stap 5.5: opstellen financiële verantwoording

Fase 5b:
Financiele

Besluit: geen aanspraak op maatregelen
tenzij binnen twee weken reactie. Artikel
6.9, tweede lid, Bgh

Stap 3.3: Aanbesteding en opdrachtverlening

Stap 5.1: Uitvoeren controlemeting

Fase 5a:
Afronding

geen reactie / weigering

Stap 5.6: Vaststelling subsidie (besluit)

* In sommige gevallen kan fase 1 worden overgeslagen. Zie de tekst bij fase 1 voor uitleg hierover.

