Subsidie geluidsisolerende
ventilatie voor woningen
rondom HoogTij en Westpoort
Waarom deze subsidie?

De bedrijventerreinen HoogTij en Westpoort zijn volop in ontwikkeling. Om
toekomstige uitbreiding mogelijk te maken zijn in 2015 de geluidszones aangepast,
zodat meer geluid vanuit de industrie op de omgeving is toegestaan. Om hinder voor
omliggende woningen zo veel mogelijk te beperken is Havenbedrijf Amsterdam, in
samenspraak met de gemeente Zaanstad, in de zomer van 2017 gestart met het
aanbrengen van geluidsisolatie.
Naast bovengenoemde isolatie stelt Havenbedrijf Amsterdam, in samenwerking met
de gemeente Zaanstad, een subsidie beschikbaar voor het aanbrengen van geluidsisolerende ventilatie. Zo is het ook mogelijk om woningen te ventileren zonder ramen
of deuren open te zetten, wat weer gepaard kan gaan met eventuele geluidshinder.

Wie komen in aanmerking?
U kunt de subsidie geluidsisolerende ventilatie aanvragen als u in 2015 een brief van de
provincie Noord-Holland (voor Westpoort) en/of de gemeente Zaandam (voor HoogTij)
hebt ontvangen waarin staat dat uw woning een ‘hogere waardebesluit’ heeft gekregen
ten gevolge van de nieuwe geluidzones. Indien u deze brief niet meer hebt, of na 2015
nabij HoogTij of Westpoort bent komen wonen, dan kunt u via www.zaanstad.nl
(zoekwoord ‘subsidie’) controleren of uw woning in aanmerking komt.
Wat houdt de subsidie in?
U krijgt de mogelijkheid om zelf te investeren in uw woning door mechanische
ventilatiekasten of geluidsisolerende ventilatieroosters aan te brengen. U kunt hiervoor
een bijdrage van 70% van de kosten aanvragen met een maximum van € 1.750,00 per
woning.
Hoe moeten bewoners de subsidie aanvragen?
Dit kan online via www.zaanstad.nl met de zoekterm ‘subsidie’. Hier kunt u ook
controleren of uw woning in aanmerking komt.
Tot wanneer loopt de subsidie aanvraag?
De subsidieregeling loopt tot 31 december 2018. Er is een totaal bedrag beschikbaar van
€450.000. Wanneer het beschikbare bedrag is uitgegeven, kan in principe geen
aanvraag meer worden gedaan. Als u interesse heeft, dan adviseren wij u om zo snel
mogelijk uw aanvraag in te dienen.
Wat doen jullie met geld dat eventueel overblijft na 2018?
Als er budget overblijft, dan besteden Havenbedrijf Amsterdam en de gemeente dit
geld in projecten ter behoud en versterking van de leefbaarheid in de binnen de nieuwe
geluidzones vallende delen van Zaanstad.
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