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Notitie 
 

Aan 

De gemeenteraad van Ridderkerk 

Kopie aan 

Dhr. J. van der Zwaal 

Datum Documentnummer Project Auteur 

24 april 2012 21366595 ISV3 drie gemeenten Dhr. C. van Dijk 

Onderwerp 

Voortgang ISV3 Ridderkerk 

Geachte leden van de raad, 
 
In 2010 is het derde tijdvak van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) 
ingegaan. Dit derde tijdvak beslaat de periode 2010 - 2014. De gemeente Ridderkerk krijgt van 
de provincie Zuid-Holland de ISV3-gelden toegekend voor de uitvoering van de taak ‘het 
saneren van woningen met een te hoge geluidsbelasting op de gevel door wegverkeer’  
Woningen die voor sanering in aanmerking komen, moeten op de zgn. A-lijst staan. Er staan 
momenteel 28 woningen in Ridderkerk op de A-lijst, waarvan 2 woningen in een 30 km zone.  
 
Met de provincie is met betrekking tot het besteden van de subsidie overeengekomen: 

• Afspraak 1: De gemeente voert een saneringsprogramma voor de woning op de 
gemeentelijke A-lijst uit door in de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014  
14 woningen van de A-lijst af te voeren door deze woningen te saneren of door gebruik 
te maken van de procedures ingevolge de Wet geluidhinder; 

• Afspraak 2: De gemeente voert een onderzoeksprogramma voor 2 woningen op de 
gemeentelijk A-lijst in een 30 km-zone uit om de geluidsbelasting te bepalen. Op basis 
van de resultaten van dit onderzoek besluit de gemeente of zij de eigenaren een 

financiële tegemoetkoming wil bieden. Ongeacht welk besluit de gemeente neemt, 
zet de gemeente alle noodzakelijke stappen om deze woningen van de A-lijst af te 

voeren. 
 
Conform de Verordening Investeringsbudget stedelijk vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014, 
verantwoordt de gemeente jaarlijks aan de gemeenteraad de voortgang van de prestaties, de 
ondernomen acties om de prestaties te realiseren en de financiële consequenties van die 
acties. De gemeente stelt de provincie jaarlijks voor 15 juli na afloop van het begrotingsjaar in 
kennis van deze verantwoording aan de gemeenteraad. 
 
Deze verantwoording is als volgt: 

• Voortgang van de prestaties: Er zijn nog geen woningen gesaneerd. 

• De ondernomen acties om de prestaties te realiseren: Voor de gemeente Ridderkerk 
wordt een lijst opgesteld met de geluidbelastingen in het maatgevende jaar. Aan de 
hand van deze lijst zal een voorstel worden gedaan voor de concrete invulling van het 
plan van aanpak. De berekening van geluidbelastingen kan nog niet worden uitgevoerd 
door het ontbreken van enkele belangrijke gegevens. De ontbrekende gegevens zijn 
opgevraagd en worden spoedig verwacht 

• Financiële consequenties: Er zijn nog geen inkopen gedaan en er is nog niet 
gefactureerd aan de gemeente. 


