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20985 Wijziging van de Wet geluidhinder

GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID TOMMEL TER
VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 23
Ontvangen 26 september 1991

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel KK wordt artikel 100a, eerste lid, onderdeel a, vervangen
door:

a. de verhoging 5 dB(A) niet te boven mag gaan, behoudens in
gevallen waarin:

1e. ten gevolge van de reconstructie de geluidsbelasting van de gevel
van ten minste een gelijk aantal woningen elders met een ten minste
gelijke waarde zal verminderen, en

2e. de wegbeheerder heeft verklaard dat hij financiële middelen ter
beschikking stelt uiterlijk voor afloop van de reconstructie ten behoeve
van de toepassing van artikel 90 of artikel 111, tweede of derde lid, met
betrekking tot woningen die door de reconstructie een hogere geluidsbe–
lasting ondervinden, en.

II

In onderdeel SS wordt na punt 1 een punt ingevoegd, luidende:
2. Na het eerste lid wordt, onder aanduiding van het tweede en derde

lid als derde en vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:
2. Indien door een reconstructie de geluidsbelasting, vanwege de

gereconstrueerde weg, van de gevel van woningen binnen een zone met
meer dan 5 dB(A) is toegenomen en voor die woningen nog niet eerder
toepassing is gegeven aan artikel 90, vierde lid, komen de kosten,
bedoeld in het eerste lid, ten laste van de wegbeheerder.

III

In onderdeel SS, punt 2, wordt «tweede lid» vervangen door: derde lid
(nieuw).
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IV

In onderdeel SS wordt punt 3 vervangen door:
3. In het vierde lid (nieuw) wordt «de voorgaande leden» vervangen

door: het eerste, tweede en derde lid.

Aan onderdeel TT wordt een punt toegevoegd, luidende:
3. In het tweede lid (nieuw) wordt «artikel 126, tweede lid» vervangen

door: artikel 126, derde lid.

Toelichting

De amendementen strekken ertoe te garanderen dat, indien tot een
verhoging van de hoogst toelaatbare gevelbelasting wordt besloten van
méér dan 5 dB(A), tijdig voldoende financiële middelen beschikbaar
moeten zijn om aan de betreffende woningen de noodzakelijke isolatie–
maatregelen te treffen.
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