Formulier VBT
Met dit formulier vraagt u een subsidie aan voor de kosten van voorbereiding van, begeleiding van en
het toezicht op saneringsmaatregelen als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Subsidieregeling
sanering verkeerslawaai.
Dit formulier moet vóór 1 ĨĞďƌƵĂƌŝ van het lopende kalenderjaar worden ingediend, tenzij het een
reconstructie betreft, waarvoor deze datum niet geldt. ŝŶŶĞŶϭϯǁĞŬĞŶ kunt u een beslissing omtrent
Ƶǁaanvraag verwachten. Als u een aanvraag doet in verband met een reconstructie van een weg,
bedraagt de beslistermijn vier maanden, gerekend vanaf de dag dat u uw aanvraag compleet heeft
ingediend.
.
Indienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internationaal, directie Klimaat,
Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden

1. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn)
Aanvrager:

.............................................................

Postadres:

.............................................................

Postcode:

.............................................................

Contactpersoon:

.......................................................

E-mailadres contactpersoon:
Telefoonnummer:

.................................................

.......................................................

Rekeningnummer (IBAN):

.................................................

2. Kerngegevens project
Projectnaam:

.......................................................

Wat is de gemiddelde geluidsbelasting van de 25 hoogst belaste saneringsobjecten binnen het
project, na aftrek, afgerond op twee decimalen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maatgevende weg(en):

Wegbeheerder(s):

.................................................

Aantal gemelde saneringsobjecten binnen het project:
- waarvan woningen:

........................
........................

- waarvan andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen: . . . . . . . . . . .
Uitkomst berekening voorschot op grond van artikel 24 van de Subsidieregeling:
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€

.......
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3. Planning
Indienen concept saneringsprogramma (maand/jaar):

.........................

Vaststellen saneringsprogramma door B&W (maand/jaar):

.........................

Aanvragen uitvoeringskosten (maand/jaar):

.........................

4. Aard van de maatregelen
Welke maatregelen verwacht u in het kader van dit project te treffen?(meerdere opties mogelijk)
o Verkeersmaatregelen
o Geluidreducerende maatregelen aan de constructie van de weg
o Afschermende maatregelen
o (Aanvullende) geluidwerende maatregelen aan woningen en / of andere
geluidsgevoelige gebouwen
o Onttrekking aan de bestemming van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen
Kunnen de maatregelen worden uitgevoerd in combinatie met andere maatregelen (zoals
thermische isolatie) en is dit doelmatiger, of levert dit een kostenvoordeel op? Zo ja, licht toe
(zie artikel 10, tweede lid, onderdeel c):
o Nee
o Ja, neem toelichting op in de bijlage Planning
Zijn er mogelijkheden voor bijdragen van derden?
o Nee
o Ja, neem toelichting op in bijlage Planning

5. Verklaringen
De aanvrager verklaart, met ondertekening van dit formulier, dat:
A. Aanvrager heeft geverifieerd dat voor alle in deze aanvraag opgenomen saneringsobjecten
geldt:
o dat deze bij de Minister zijn gemeld;
o dat deze geen maatgevende geluidsbelasting ondervinden van een rijksweg of
hoofdspoorweg;
o dat er niet eerder ten behoeve van deze saneringsobjecten maatregelen zijn uitgevoerd
op grond van de Wet geluidhinder, en;
o dat in deze aanvraag alle saneringsobjecten binnen het projectgebied zijn opgenomen.
B. Aanvrager heeft geverifieerd dat voor de in deze aanvraag opgenomen saneringsobjecten,
met uitzondering van de in de bijlage als zodanig opgenomen saneringsobjecten, geldt:
o dat deze of de maatgevende weg niet na 1 januari 1982 zijn bestemd dan wel na
1 maart 1986 zijn gebouwd;
o dat deze een geluidsgevoelige bestemming hebben;
o dat deze niet zijn gelegen, of hebben gelegen aan een 30 km/u weg, en;
o dat deze niet zijn gesloopt.
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6. Bijlagen
De volgende documenten / verklaringen worden meegezonden met dit formulier:
o

o
o
o

Lijst met saneringsobjecten in het projectgebied, waarbij per saneringsobject wordt
weergegeven (ook digitaal aanleveren):
 Straat/huisnummer
 Postcode
 Plaats
 Kadasteraanduiding
 Maatgevende weg
 Geluidsbelasting in het prognosejaar, in- en exclusief aftrek als bedoeld in artikel
110g Wet geluidhinder.
 Uitzonderingsstatus als bedoeld in onderdeel 5b van dit formulier
Rapport inzake het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de gevels van de
saneringsobjecten.
Kaart(en) als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit
geluidhinder
Een voorlopige planning van het project, inclusief de uitvoeringsplanning van de
maatregelen en verwachte einddatum.

7. Ondertekening

Ondergetekende(n) verklaren dat dit aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld:

Naam:

.....................

Naam:

.....................

Functie:

.....................

Functie:

.....................

Datum:

.....................

Datum:

.....................
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