
Kom ik in aanmerking voor de 
subsidie ‘Funderingsonderzoek 
woningen Woltersum’?

Om eigenaren van woningen in het 
dorp Woltersum inzicht te geven of zij 
in aanmerking komen voor de subsidie 
‘funderingsonderzoek woningen Woltersum’, 

Subsidiewijzer

Ik ben eigenaar van een 
woning in Woltersum

Nee,  
u ontvangt geen subsidie.

U komt in aanmerking 
voor de subsidie. Dit 
is voor de kosten van 
funderingsonderzoek. 

Inclusief de kosten van het 
onderzoeksrapport. 

De subsidie is maximaal  
€ 10.000,-  

(inclusief BTW) per woning. 

Mijn woning is gefundeerd  
op staal (niet op heipalen)

Nee, u komt niet in 
aanmerking voor de subsidie.

Als u nog wel een 
versterkingsadvies ontvangt, 
kunt u alsnog een aanvraag 
voor de subsidie doen voor  

31 december 2025.

Ik heb al een geldig 
versterkingsadvies voor 

mijn woning van de NCG 
en niet gekozen voor een 
herbeoordeling van mijn 

woning.

Nee,  
u ontvangt geen subsidie.

Nee Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

heeft de gemeente Groningen een schema 
gemaakt. In onderstaand schema is te zien 
wie gebruik kan maken van deze subsidie. 



•  Deze subsidieregeling is bedoeld om mogelijke 
funderingsproblemen van de woningen in 
Woltersum in kaart te brengen. En als er een 
probleem is, hiervoor een oplossing te bieden. 

•  De subsidie kunt u aanvragen bij 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(SNN) via de website www.snn.nl/particulieren. 

•  Voor uw digitale aanvraag heeft u uw DigiD 
nodig. Heeft u deze niet, dan kunt u de subsidie 
schriftelijk aanvragen. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met SNN via het telefoonnummer 
050 5224 900.  

•  U komt in aanmerking voor de subsidie, 
als u in het bezit bent van een geldig 
versterkingsadvies (VA). Heeft u deze (nog) 
niet, bijvoorbeeld omdat u een herbeoordeling 
van uw woning heeft gevraagd, dan kunt u 
geen subsidie aanvragen. 

•  Bent u naast het versterkingsadvies ook in het 
bezit van een schaderapport van het IMG, dan 
is ook dit rapport onderdeel van  
uw subsidieaanvraag. 

•  U levert de documenten zelf (digitaal) aan  
bij SNN, via uw subsidieaanvraag. 

•  U vraagt zelf een offerte aan bij een 
constructeur/ingenieursbureau voor het 
onderzoek naar uw fundering.  

• Wat u moet aanleveren bij de constructeur van 
uw keuze, hebben wij voor u op een rijtje gezet 
in de bijlage “Waar moet het onderzoeksrapport 
van mijn fundering aan voldoen?”.

• U levert de offerte van de constructeur aan  
bij SNN, via uw subsidieaanvraag.

• Is uw subsidieaanvraag akkoord? Dan geeft u 
binnen 4 weken opdracht aan de constructeur 
om het funderingsonderzoek uit te voeren.

•  U stelt uw onderzoeksrapport binnen 4 weken 
na ontvangst ter beschikking aan het college 
van de gemeente Groningen. 

•  Daarnaast stuurt u het onderzoeksrapport en 
de factuur van de constructeur binnen 4 weken 
naar SNN toe. 

•  Is er voor uw woning een 
funderingsverbeterplan met kostenraming 
opgesteld, dan komt u in aanmerking voor 
de vervolgsubsidie. U kunt dan de subsidie 
‘Herstel of gedeeltelijke vernieuwing van de 
fundering’ aanvragen bij SNN.

Stap 1: 
Aanvraag indienen

Stap 3: 
Aanvraag offerte

Stap 2: 
Aanleveren documenten

Stap 4: 
Vervolg

Aanvraag subsidie funderingsonderzoek 
Woltersum - maximaal € 10.000,-
Aanvraagperiode van september 2021  
tot en met 31 december 2025

Aan de inhoud van deze bijlage kunnen geen rechten ontleend worden.


