
Eigenaren van woningen in het dorp 
Woltersum krijgen de mogelijkheid om 
het herstel van funderingsproblemen 
te combineren met het herstel van 
eventuele aardbevingsschade en 
versterkingsmaatregelen. 

Voor het herstel van de funderingen 
of gedeeltelijke vernieuwing van de 
fundering, is een subsidie mogelijk van 
maximaal € 150.000,-. Onderstaand 
schema geeft aan de bewoners van 
Woltersum inzicht of zij in aanmerking 
komen voor deze subsidie.

Subsidiewijzer

Kom ik in aanmerking voor de 
subsidie ‘herstel of gedeeltelijke 
vernieuwing van de fundering’  
woningen Woltersum?

Is er uit het onderzoek naar 
de fundering van uw woning 
een funderingsverbeterplan 

gekomen?

Nee,  
u ontvangt geen subsidie.

U komt in aanmerking voor 
de subsidie. Dit is voor de 
kosten van het herstel of 
gedeeltelijke vernieuwing 
van de fundering van uw 
woning. De subsidie is 

maximaal 
€ 150.000,- (inclusief BTW) 

per woning. 

Nee Ja



•  Deze subsidieregeling is bedoeld om de 
funderingen van de woningen in Woltersum te 
herstellen of gedeeltelijk te vernieuwen. 

•  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 onderzoeksrapport 
naar de fundering van uw woning, inclusief het 
funderingsverbeterplan en een kostenraming. 
Heeft u deze (nog) niet, dan kunt u geen 
subsidie aanvragen. 

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

•  Wilt u in aanmerking komen voor de 
subsidie voor de kosten van vervangende 
nieuwbouw van de fundering, dan moet u 
bij de subsidieaanvraag een toelichting en 
onderbouwing van de kosten geven. 

• SNN toetst vervolgens uw aanvraag. U krijgt 
schriftelijk bericht of de subsidie is toegekend.

•  U maakt samen met de aannemer/uitvoerder 
afspraken over de uitvoering van de 
herstelwerkzaamheden. 

• De werkzaamheden worden uitgevoerd onder 
regie van de NCG of, als er sprake is van het 
Programma Eigenaar Kiest Bouwer (EKB),  
van de subsidieontvanger. 

•  Het uitvoeren van het funderingsverbeterplan 
valt binnen de voorgestelde kostenraming.  
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen  
het geldende Bouwbesluit. 

•  De werkzaamheden met betrekking tot de 
subsidie herstel of gedeeltelijke vernieuwing 
moeten binnen 2 jaar na het verlenen van  
de subsidie zijn uitgevoerd.

•  De aannemer/uitvoerder stuurt de facturen 
rechtstreeks naar u. Na uw goedkeuring stuurt 
u de facturen naar SNN voor uitbetaling.  

•  2 weken na ontvangst van de facturen gaat 
SNN over tot uitbetaling van de facturen  
aan de uitvoerder.

•  U dient binnen 13 weken nadat de 
gesubsidieerde activiteiten zijn verricht bij 
SNN schriftelijk een aanvraag tot vaststelling 
van de subsidie in. De aanvraag bevat een 
inhoudelijk verslag en financieel verslag 
omtrent de uitvoering en resultaten van  
de werkzaamheden.

Stap 1: 
Aanvraag indienen

Stap 3: 
Uitvoering

Stap 2: 
Aanleveren documenten

Stap 4: 
Vervolg

Aanvraag subsidie ‘herstel of gedeeltelijke 
vernieuwing van de fundering’ woningen 
Woltersum - maximaal € 150.000,-
Aanvraagperiode van september 2021  
tot en met 30 juni 2026

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


