
  



Spelregelkader maatwerkregeling Aanpak Ring Zuid 

 
Combinatie Herepoort is damwanden aan het intrillen voor de bouwkuip waarin de verdiepte ligging 

van de zuidelijke ringweg wordt gebouwd. Deze werkzaamheden kunnen voor overlast zorgen op 

gebied van geluid en trillingen. Heeft u hinder van het intrillen van de damwanden? Dan kunt u 

contact met ons opnemen via het Loket Damwand via 050 210 01 45.  

 

Dit spelregelkader geldt vanaf 11 mei 2020 tot en met 31 juli 2020. 

 

Maatwerkregelingen 

Dit kunnen wij u bieden bij hinder van het intrillen van de damwanden voor de bouwkuip van de 

verdiepte ligging: 

 

1. Wordt de grenswaarde voor geluid op de gevel van uw woning door werkzaamheden van 

Combinatie Herepoort overschreden? Dan krijgt u € 60,- per persoon per etmaal uitgekeerd. 

Dit noemen we de dagvergoeding. 

 

De grenswaarde voor geluid op de gevel van de woning is overdag (07.00 uur – 19.00 uur)  

80 db(A). Voor het intrillen van de damwandplanken in het voorjaar van 2020 (25 mei – 30 

juli) hanteren we een grenswaarde van 75 db(A). Hierdoor komt u mogelijk eerder in 

aanmerking voor een maatwerkregeling.  

 

Werkwijze 

Voordat we de werkzaamheden starten brengen we in kaart tot waar het geluid van het 

intrillen reikt. Dit noemen we de geluidscontour. Deze geluidscontour is belangrijk omdat we 

op basis hiervan besluiten of u in aanmerking komt voor een maatwerkregeling.  

 

Valt uw woning binnen de contourlijn waarin de grenswaarde van 75 db(A) wordt bereikt? 

Dan kunt u zich melden bij het Loket Damwand. U ontvangt dan de dagvergoeding voor alle 

dagen waarin de grenswaarde voor uw woning wordt overschreden. Het exacte aantal dagen 

berekenen we achteraf op basis van de meetgegevens.  

 

U ontvangt van ons dan zo snel mogelijk een bevestiging van de gemaakte afspraak en het 

bedrag per e-mail. Het bedrag wordt binnen 28 dagen na verzending van de bevestiging 

uitgekeerd. 

 

Valt uw woning buiten de contourlijn, dan kunt u geen gebruik maken van deze regeling. 

 

2. Indien u als omwonende ziek thuis zit en vanwege de werkzaamheden onvoldoende kunt 

herstellen, dan kunt u ook gebruik maken van de regeling zoals vermeldt onder punt 1. U 

dient hiervoor in eerste instantie een doktersverklaring in te leveren bij het Loket Damwand. 

Daarna zal naar aanleiding van een gesprek met u worden bepaald of u in aanmerking komt 

voor de vermelde regeling. 

  



3. Indien u als omwonende van de werkzaamheden in nachtdienst1 werkt en overdag slaapt, 

kunt u ook gebruik maken van de regeling zoals vermeld onder punt 1, met de uitzondering 

dat dit alleen geldt voor degene die in nachtdienst werkt. In dit geval wordt de grenswaarde 

voor geluid van 60 db(A) aangehouden. Valt uw woning binnen deze contourlijn, dan kunt u 

gebruik maken van de regeling. U dient, om hiervoor in aanmerking te komen, een 

werkgeversverklaring in te dienen bij het Loket Damwand.    

 

4. Is uw bedrijf op uw huisadres gevestigd en ondervindt u hinder van de werkzaamheden? Als 

uw woning binnen de contourlijn voor geluid van 60 db (A) valt, dan kunt u dat melden bij 

het Loket Damwand. Wij zullen dan proberen om samen met u een oplossing te zoeken 

(zoals een vergoeding voor een alternatieve werkplek) voor de dagen dat de grenswaarden 

wordt overschreden. 

 

5. Naast bovengenoemde regelingen is het mogelijk dat u een specifieke situatie heeft die niet 

in dit Spelregelkader is vermeld. Wij verzoeken u dan contact op te nemen met het Loket 

Damwand zodat wij samen naar een mogelijke oplossing kunnen zoeken.    

 

Combinatie Herepoort, 

Mei 2020 

 

 

 
1  Werken in nachtdienst betekent dat u tussen 0.00 uur en 06.00 uur geheel of gedeeltelijk werkzaamheden 
moet verrichten. 


