SUBSIDIE VERDUURZAMING EN
VERBETERING GRONINGEN € 10.000
Staat uw woning in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling geldt? Of in de
postcodes 9679, 9681 en 9682? En is uw huis geen onderdeel van het versterkingsprogramma
van Nationaal Coördinator Groningen en gebouwd en opgeleverd vóór 1 januari 2016? Dan
komt u in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 10.000 voor het verduurzamen en
verbeteren van uw woning.

Voldoende geld en voldoende tijd

Belangrijk om te weten: er is voldoende geld beschikbaar voor iedereen die in aanmerking komt voor deze subsidie.
De subsidie gaat geleidelijk, per gemeente, open. U heeft ruim drie jaar de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan
tot en met 31 december 2025. U heeft vervolgens vier jaar de tijd om de werkzaamheden uit te (laten) voeren.

VANAF WANNEER KUNT U DE SUBSIDIE AANVRAGEN?
De subsidieregeling gaat geleidelijk, per gemeente, open. Dit gebeurt op alfabetische volgorde over een
periode van tien weken. Uw postcode is bepalend voor de aanvraag. U kunt pas een aanvraag doen als
uw gemeente en postcode start.
In onderstaand schema vindt u een volledig overzicht van postcodes per gemeente.
Maar let op: bekijk de postcodelijst op www.snn.nl/vvg10000 om te zien of uw woning in aanmerking
komt.
De startdata per gemeente zijn als volgt:
Gemeente Aa en Hunze						vanaf 6 juli 2022
Gemeente Eemsdelta (postcodes 9901 t/m 9921)		
vanaf 13 juli 2022
Gemeente Eemsdelta (postcodes 9922 t/m 9994)		
vanaf 20 juli 2022
Gemeente Groningen (postcodes 9613 t/m 9735)		 vanaf 27 juli 2022
Gemeente Groningen (postcodes 9736 t/m 9798)		 vanaf 3 augustus 2022
Gemeente Het Hogeland					vanaf 10 augustus 2022
Gemeente Midden-Groningen (postcodes 9601 t/m 9609)
vanaf 17 augustus 2022
Gemeente Midden-Groningen (postcodes 9611 t/m 9939)
vanaf 24 augustus 2022
Gemeente Oldambt						vanaf 31 augustus 2022
Gemeente Westerkwartier					
vanaf 7 september 2022

Kijk voor alle voorwaarden op snn.nl/vvg10000
Let op: alleen het aanvraagformulier voor deze aanvraagronde 3 is geldig. Oude aanvraagformulieren van vorige rondes of kopieën
nemen wij niet in behandeling.

WAAR KUNT U SUBSIDIE VOOR
KRIJGEN?

WAT HEEFT U NODIG VOOR
UW AANVRAAG?

•
•

•

•

•

Het verduurzamen en/of verbeteren van uw huis.
Dit mag ook aan een bijgebouw op hetzelfde
adres zijn. Zoals een schuur, garage of
bedrijfsruimte.
Gebruik de subsidie bijvoorbeeld voor
verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen,
HR++-glas of het installeren van een
warmtepomp. Ook kunt u een nieuwe keuken
kopen of uw huis verbouwen.
Inboedel en tuinonderhoud zijn uitgesloten.
Denk hierbij aan de aanschaf van een televisie
of raamdecoratie (op maat). Ook schuttingen en
bestrating zijn uitgesloten.

•
•

•
•

Een offerte, zelf opgesteld globaal kostenoverzicht
en/of factuur met betaalbewijs;
Een werkend DigiD;
Een werkend account voor het eLoket van het SNN;
Heeft u al eerder een account voor het eLoket
van het SNN aangemaakt? Controleer voor de
zekerheid of uw emailadres nog juist is.
Een kopie van uw bankpas ter controle van uw
bankrekeningnummer;
Een kopie van besluitbrieven van andere ontvangen
subsidies (wanneer van toepassing).
Let op: Belangrijk is dat een factuur niet ouder
mag zijn dan 6 november 2020.

ZO DOET U EEN AANVRAAG

Ga naar
www.snn.nl/vvg10000 en
kijk welke maatregelen
voor subsidie in
aanmerking komen.

Zorg dat u de benodigde
documenten (ingescand)
klaar heeft staan op de
computer.

Doe de postcodecheck op
www.snn.nl/vvg10000/
aanvragen en controleer
of de subsidie binnen uw
gemeente (en uw
postcode) al is gestart.

Direct na het indienen
van uw aanvraag
ontvangt u per e-mail een
automatische
ontvangstbevestiging.

Wij controleren of de
aanvraag compleet is en
of de aangeleverde
informatie klopt.

Binnen 13 weken
ontvangt u een besluit
op uw aanvraag.

Is de postcodecheck
akkoord? Klik op aanvragen
en doorloop de stappen
van het aanvraagproces.
Bent u klaar? Klik op
‘aanvraag versturen’.

Staat in het besluit dat
uw aanvraag is
goedgekeurd? Dan
ontvangt u het bedrag
binnen 15 werkdagen
op uw rekening.

KOMT U ER NIET HELEMAAL UIT? WIJ HELPEN U
GRAAG VERDER!
KIJK OP WWW.SNN.NL/VVG10000 OF
NEEM TIJDENS KANTOORUREN CONTACT MET ONS OP

050-5224924

VVG@SNN.NL

