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Subsidieverordening Kwaliteitsimpuls Overschild 
Doel:  Eigenaren van panden stimuleren aanvullende maatregelen te treffen die leiden tot kwaliteitsverbetering van 
Overschild. 
 

Subsidiabele kosten en subsidiehoogte 

 Subsidie bedraagt 70% van de gemaakte kosten.  

 De maximale subsidie is:  

o In het geval van sloop/nieuwbouw van het pand: 5,6% van de casco-
waarde, met een algeheel maximum van € 50.000. 

o In het geval van versterking van het pand: 5,6% van het 
versterkingsbudget, met een algeheel maximum van € € 50.000. 

 Indien het pand niet voor versterking of sloop/nieuwbouw in aanmerking komt, is 

de maximale subsidie € 7.500. 

 

Voorwaarden  

 De maatregelen moeten bijdragen aan een 

kwaliteitsimpuls. Dit kan door: 

a) Verduurzaming van het pand 

b) Het vergroten van de 

levensloopbestendigheid van het woning 

c) Het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit  

 Pand moet kadastraal gelegen zijn binnen 

postcodegebied 9625 

 Pand moet behoren tot categorie 1, 2 of 3. 

 Voor het pand moet een NCG-advies zijn verleend 

(Batch 1588), een vaststellingsovereenkomst (Batch 

1467) of een soortgelijk advies (restgroep), op basis 

waarvan de maximale subsidie wordt bepaald.  

 Het dienen aanvullende maatregelen te zijn, die niet 

gefinancierd kunnen worden uit het beschikbare 

versterkings- of nieuwwaardebudget of uit de 

Regeling energiebesparing woningen bouwkundig 

versterkings-programma Groningenveld. 

 

 

Werkwijze uitvoering subsidieregeling 

 Waar mogelijk  afstemming met 

werkwijze Batch 1.588, Batch 1.467 en 

restgroep. 

 Na subsidieverlening kan 80% van de 

subsidie uitbetaald worden als voorschot als 

de aanvrager offertes en evt. vergunningen 

heeft aangeleverd. 

 Batch 1588  uitvoering via SNN 

 Batch 1467  uitvoering door gemeente 

 Restgroep  n.n.b.  

 Afstemming met SNN en communicatie 

cruciaal.  

 

 

Doelgroep 

 Eigenaren van panden binnen 

Overschild (postcodegebied 9625) 

 Zowel particuliere als zakelijke 

eigenaren 

 

 

 

Afbakening  

 Wel: aanvullende maatregelen die bijdragen aan een kwaliteitsimpuls 

 Wel: panden met en zonder woonbestemming  

 Niet: maatregelen waarvoor reeds subsidie is/wordt verleend  

 Niet: panden die niet in Overschild gelegen zijn 

 Niet: karakteristieke panden die aanspraak maken op de 

Subsidieregeling pilot karakteristieke panden Overschild Provincie 

Groningen 2019 

Drie categorieën:  

Binnen Overschild zijn er drie categorieën panden die voor 

subsidie in aanmerking komen. 

1. Panden behorende tot Batch 1.588 
2. Panden behorende tot Batch 1.467 
3. Overige nog in te delen panden in Overschild 

Subsidieplafond en deelplafonds  

 Het subsidieplafond is € 4.132.500 

 Deelplafonds per categorie:  

a) Panden behorend tot batch 1.588: € 582.307 

b) Panden behorend tot batch 1.467:  

€ 1.596.647 

c) Restgroep: € 1.953.545 

 

 

 Overige opmerkingen  

 Indien de aanvrager een onderneming is, dient 

ook een de-minimisverklaring te worden 

aangeleverd. De verleende subsidie geldt dan als 

de-minimissteun.  

 Subsidie is pand-gebonden en niet 

persoonsgebonden. 

 


