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Betreft: Schriftelijke vragen over de subsidieverstrekking aangaande de verbetering en 

verduurzaming van woningen in het aardbevingsgebied 

 
Geacht College,  

 
De verruiming van het budget voor de subsidie ‘Verbetering en Verduurzaming Groningen’ biedt de 

kans om aan alle Groningers die daarvoor in aanmerking komen de subsidie van ten hoogste 

tienduizend euro beschikbaar te stellen. Bij de verstrekking van deze subsidie lijkt het goed om vooraf 

goed te kijken naar de procedure, de communicatie, het systeem en de ‘eerlijkheid’ waarmee de 

verstrekking van de subsidie plaatsvindt. Er zijn signalen waaruit kan blijken dat veel zaken dienen te 

worden verbeterd ten opzichte van de werkwijze zoals deze op 10 januari jl. is gehanteerd, overigens 

zonder nu met de vinger te wijzen1. Wij hebben de volgende vragen: 

 

▪ Wordt de werkwijze zoals deze op 10 januari is gehanteerd door SNN onafhankelijk 

beoordeeld, en zo ja, wanneer zijn hiervan de resultaten beschikbaar? 

▪ Wordt, op basis van deze beoordeling, een aangepaste werkwijze opgesteld (zowel via het 

internet als via de gemeentehuizen), en zo ja, wanneer is deze beschikbaar? 

▪ Worden de Groningers geïnformeerd wanneer en hoe men de aanvraag voor de subsidie 

‘Verbetering en Verduurzaming Groningen’ kan doen, en zo ja, wanneer denkt u dat deze 

communicatie gaat plaatsvinden (wij horen hierover uit onze omgeving veel vragen)? 

▪ Tenslotte, is het nodig om de verstrekking van subsidies in tranches te laten verlopen 

(bijvoorbeeld om het werk in de regio in de tijd te spreiden) of denkt u dat de aanvraag in één 

keer kan plaatsvinden? 

 
1 RTV Noord. (21 januari 2022). Vooraf inloggen voor 10.000 euro-subsidie gaf voorrang: ‘Dit is niet eerlijk’. Geraadpleegd van: 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/889409/vooraf-inloggen-voor-10000-euro-subsidie-gaf-voorrang-dit-is-niet-eerlijk  

mailto:D66@ps-provinciegroningen.nl
http://provinciegroningen.d66.nl/
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/889409/vooraf-inloggen-voor-10000-euro-subsidie-gaf-voorrang-dit-is-niet-eerlijk


Het is goed dat de voorbereiding voor het proces van subsidieaanvragen nu met veel zorg kan worden 

gedaan. We weten immers dat de subsidie voor iedereen beschikbaar is en er dus geen tijdsdruk is. 

Desondanks denken wij dat veel Groningers graag snel willen weten wanneer ze hun subsidie (weer) 

kunnen aanvragen en wat ze daarvoor moeten doen. 

 

We kijken uit naar uw beantwoording van deze vragen. 

 
Met hartelijke groet, 

 
Namens de Statenfractie van D66 Provincie Groningen, 

 
Peter Gerrits 


