
Subsidie ontvangen 
voor nemen geluids-
maatregelen
Zo werkt het:

1 Aanvraag subsidie en 
 geluidsonderzoek
U exploiteert een horecabedrijf of heeft een 
pand met daarin een horecabedrijf, met een 
vergunning voor horeca in categorie B (café) 
of B/C (eetcafé). U vraagt via Werk aan de 
Winkel een geluidsonderzoek aan en vermeldt 
daarbij uw voornemens voor muziekaanbod. 
Het onafhankelijk akoestisch onderzoeksbu-
reau doet geluidsmetingen en beoordeelt de 
akoestische situatie van uw pand. U krijgt 
advies voor geluidswerende maatregelen.

2 Uitvoeren geadviseerde 
 maatregelen 
U besluit geluiddempende voorzieningen aan 
te brengen, en volgt het advies. U zoekt zelf 
een aannemer en overlegt de offerte met de 
contactpersoon van Werk aan de Winkel. Het 
akoestisch onderzoeksbureau begeleidt de 
werkzaamheden. 

3 Oplevering en geluidsmeting
Na afronding van de werkzaamheden voert het 
akoestisch onderzoeksbureau of DCMR nieuwe 
metingen uit om vast te stellen tot welke hoogte 
geluid mag worden geproduceerd in het pand. 
Het uitgangspunt is de wettelijk toegestane 
maximale geluidsbelasting op onder andere de 
gevel van de overburen.

4 Uitkering subsidie

Zijn de maatregelen goed uitgevoerd en voldoet 
het effect aan de gestelde geluidsnormen? Dan 
ontvangt u de vastgestelde subsidie op uw 
rekening. Natuurlijk blijft u verantwoordelijk 
voor het geluid dat uw café misschien toch nog 
ontsnapt, bijvoorbeeld via open ramen of deuren.

Phons Ockerse,
centrummanager gemeente Schiedam
‘Deze zomer zagen we al dat Schiedam 
buiten bij mooi weer een stuk gezelliger is 
geworden. Nu kunnen we ervoor zorgen dat 
het ook binnen nog gezelliger wordt, met 
meer live optredens of ander muziekaanbod.’

‘Met deze regeling steken we graag extra 
onze nek uit voor de horeca in het centrum. 
We willen immers een bruisende binnenstad. 
Het is snel duidelijk welke bijdrage 
ondernemers of pandeigenaren kunnen 
krijgen – een heel behoorlijke in mijn ogen. 
Dus ik zeg: maak er gebruik van!’

‘De beslissing om wel of niet mee te doen, is 
natuurlijk een rekensom. Meer muziek in de 
zaak zal zonder meer omzetverhogend zijn. 
Het is aan de ondernemer om in te schatten 
hoe snel hij de investering terugverdient 
dankzij de extra muzikale mogelijkheden.’

Voor informatie kunt u terecht bij werkaandewinkel@schiedam.nl

  Geluidsonderzoek en uitvoeren geluidswerende maatregelen 
 aan te vragen door ondernemers of eigenaren

 onderwerp subsidie  maximale 
      bijdrage per pand
 Bouwkundig akoestisch onderzoek  80% van de kosten  e 3.200
  100% van de kosten bij uitvoering 
     van een of meerdere maatregelen e 4.000
 Uitvoeren van één of meerdere  50% van de kosten e 12.500
 maatregelen genoemd in 
 bouwkundig akoestisch rapport

  Opknappen gevels en verbeteren panden Hoogstraat 
 aan te vragen door eigenaren*

 onderwerp subsidie  maximale 
      bijdrage per pand
 Integrale aanpak voorgevel, inclusief  50% van de kosten e 12.500
 schilderen houtwerk in historische 
 kleuren zoals vastgelegd door 
 Commissie Welstand en Monumenten.
 Winkelpui vervangen of aanpassen. 
 Kwaliteitsplan door architect en  100% van de kosten voor ontwerp en
 constructeur. constructieberekening voor gevel en pui e 5.000 
 Terugplaatsen authentieke  50% van de kosten e 3.750
 gevelelementen. 
 Woning boven winkel creëren. 50% van de kosten e 7.000
 Aparte opgang maken naar  50% van de kosten e 6.000
 woning boven winkel. 
 Samenvoegen twee of meer panden. 50% van de kosten e 6.000

  Opknappen gevels Hoogstraat 
 aan te vragen door ondernemers of eigenaren*

 onderwerp subsidie  maximale 
      bijdrage per pand
 Vervangen reclame en verlichting  100% van de kosten voor weghalen e 500
 door uitingen passend in  bestaande reclame
 beschermd stadsgezicht 50% van de kosten voor plaatsing e 750
     nieuwe reclame 
 Verwijderen dicht rolluik  100% van de kosten voor weghalen  e 500  
     rolluik 
 Plaatsen doorzichtig rolluik 50% van de kosten voor plaatsing  e 2.500
     rolluik 
 Verwijderen luifel 100% van de kosten voor weghalen  e 500
     luifel
 * Het pand dient aanschrijvingsvrij te zijn om subsidie te kunnen ontvangen.
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