
SUBSIDIE VERDUURZAMING EN 
VERBETERING GRONINGEN € 17.000
Zit jouw woning in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen
(NCG)? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie van 17.000
euro voor het verbeteren én verduurzamen van jouw woning of gebouw.

WAAR KAN JE SUBSIDIE VOOR KRIJGEN?

• Het verbeteren en/of verduurzamen van je woning of gebouw. 
• Het mag ook aan bijgebouwen op hetzelfde adres, zoals een schuur, garage of bedrijfsgebouw.
• Je kunt de subsidie besteden aan alle maatregelen die je wilt aanbrengen. Dat kan aan 

zonnepanelen, vloer-, muur- en dakisolatie, maar ook aan onderhoud of het verbouwen van je 
keuken of badkamer.

• Je kunt ook rekeningen en betaalbewijzen insturen van maatregelen die je na 6 november 2020 al 
getroffen hebt.

WANNEER KOM JE IN AANMERKING VOOR DE SUBSIDIE?

Je bent eigenaar 
van een woning 

of gebouw in het 
versterkingsprogramma 

van Nationaal 
Coördinator Groningen

Je hebt of krijgt een beoordeling op basis van nieuwe 
inzichten. Deze inzichten gaan uit van het stoppen met 
de gaswinning in 2022.

Je hebt al een beoordeling met oude inzichten en kiest 
ervoor om je woning opnieuw te beoordelen op basis 
van nieuwe inzichten.

Uit de beoordeling met oude inzichten komt dat jouw 
woning geen versterkingsmaatregelen nodig heeft.

Kijk voor alle voorwaarden op de website van het SNN.



ZO BEREID JE DE AANVRAAG VOOR

1. Kijk op de website www.snn.nl/vvg17000 welke maatregelen voor subsidie in aanmerking 
komen.

2. Zorg voor een werkende DigiD. 
3. Maak een prijsopgave van de maatregelen die je wilt uitvoeren. Het is niet noodzakelijk 

om een (getekende) offerte mee te sturen. Een realistische begroting is voldoende. Het 
aangeleverde bestand moet niet-aanpasbaar zijn, bijvoorbeeld een pdf-bestand.

4. Je kan de subsidie met terugwerkende kracht krijgen wanneer de maatregelen na 6 
november 2020 zijn betaald. Stuur dan een kopie van de factuur en een betaalbewijs mee 
met je aanvraag.

5. Kopie bankafschrift (ter controle van je bankrekeningnummer).
6. Indien van toepassing: kopieën van  aanvraagformulieren of beschikkingen van andere 

ontvangen subsidies.

ZO DIEN JE DE AANVRAAG IN

1. Zorg dat je de bovenstaande documenten (ingescand) klaar hebt staan op de computer.
2. Ga naar www.snn.nl/vvg17000/aanvragen.
3. Klik in het blauwe blok op de knop ‘aanvragen’.
4. Klik op de knop Inloggen met DigiD.
5. Log je voor de eerste keer bij het SNN in? Vul dan een aantal gegevens in om een account aan 

te maken. Je krijgt een e-mail om je account te activeren.
6. Je start nu de aanvraag. Doorloop de stappen van het aanvraagproces en klik op de knop 

‘aanvraag versturen’ om de aanvraag in te dienen.

ZO BEHANDELEN WE JOUW AANVRAAG

1. Direct na het indienen van de aanvraag ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging.
2. Wij controleren of de aanvraag compleet is en of de aangeleverde informatie klopt. Je 

ontvangt binnen maximaal 8 weken een inhoudelijke reactie.
3. Hebben wij nog vragen, dan ontvang je per e-mail een melding om je aanvraag aan te vullen.
4. Keuren wij je subsidieaanvraag goed, dan ontvang je een verleningsbeschikking. Het 

bedrag (van maximaal € 17.000,-) storten wij binnen 15 werkdagen als voorschot op je 
bankrekening. 

5. Je hebt nu maximaal drie jaar de tijd om de maatregelen uit te laten voeren.
6. Wij controleren de uitvoering van de werkzaamheden steekproefsgewijs. Bewaar daarom de 

eindfacturen en betaalbewijzen voor een periode van drie jaar.

KOM JE ER NIET HELEMAAL UIT? WIJ HELPEN JE GRAAG VERDER!
KIJK OP WWW.SNN.NL/VVG-VEELGESTELDEVRAGEN OF NEEM TIJDENS KANTOORUREN 

CONTACT MET ONS OP

050-5224924 VERSTERKING@SNN.NL

https://www.snn.nl/vvg17000
https://www.snn.nl/vvg17000/aanvragen
https://www.snn.nl/vvg-veelgesteldevragen
mailto:versterking%40snn.nl?subject=

