
SUBSIDIEVERORDENING
FONDS KWALITEITSIMPULS 

OVERSCHILD
Met deze subsidie wil de gemeente eigenaren van panden in het postcodegebied 

Overschild stimuleren extra kwaliteit toe te voegen aan hun woning (bij versterken of 
bij sloop/nieuwbouw).  De subsidie is voor duurzaamheid, extra ruimtelijke kwaliteit

(ontwerp, bouwmaterialen, enz.) en/of levensloopbestendigheid.



Voor wie is de subsidie?
De subsidie is voor eigenaren van panden en de daarbij behorende erven, kadastraal 
gelegen in Overschild en behorende tot groep 1.467 (vooral Meerweg), groep 1.588 
(vooral Graauwedijk en Kanaalweg) of groep 3.260 (buitengebied Overschild). 

De subsidie is niet beschikbaar voor eigenaren van karakteristieke panden. 
Daarvoor is een andere regeling via de provincie Groningen beschikbaar: 
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/cultuur/karakteristieke-gebouwen-overschild/

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?
a. Maatregelen voor verbetering duurzaamheid: aanvullende maatregelen om het pand te verduurzamen 

en die bijdragen aan de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan isolatiemaatregelen, meer duurzame 
verwarmingsinstallaties en vormen van energieopwekking;

b. Maatregelen voor verbetering ruimtelijke kwaliteit: aanvullende maatregelen aan het pand of erf die de 
aanwezige ruimtelijke kwaliteit versterken. Denk bijvoorbeeld aan een mooier ontwerp, andere bouwmaterialen 
of een andere positionering op de kavel.

c. Maatregelen voor verbetering levensloopbestendigheid: aanvullende maatregelen om de eigen woning van 
de aanvrager meer levensloopbestendig te maken. Het gaat hierbij om maatregelen/voorzieningen waardoor 
mensen langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen, ook bij ouderdom, ziekte of een handicap.

LET OP! ER IS EEN BELANGRIJKE VOORWAARDE: De subsidie is een aanvulling op het ontwerp vanuit het 
versterkings- of nieuwbouwwaardebudget. Dat budget heeft u beschikbaar vanuit de versterking. Passen uw 
plannen binnen uw versterkings- of nieuwbouwwaardebudget, dan is de subsidie niet nodig. Aangezien de 
regels en de gebruikte termen per groep verschillen, is het raadzaam om bij uw bewonersbegeleider na te 
vragen hoe dit in uw geval werkt.

Wat is de maximale hoogte van de subsidie?
De subsidie bedraagt 70% van de kosten van de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Er is dus een eigen bijdrage van 30%. Daarnaast geldt er een maximum voor de subsidie die u kunt aanvragen: 
a. In het geval van sloop/nieuwbouw van het pand: 5,6% van de bouwkosten (soms de casco-waarde genoemd), 

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

€ 50.000. 

Als uit het versterkingsadvies blijkt dat uw pand helemaal niet versterkt hoeft te worden, is deze subsidie toch 
beschikbaar. De maximale subsidie bedraagt in dat geval € 7.500. 

Hoe kunt u de subsidie aanvragen?
De subsidie Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild kunt u aanvragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(SNN) door het aanvraagformulier op de website in te vullen en de gevraagde bijlagen toe te voegen. U vindt het 
aanvraagformulier op: 
https://www.snn.nl/alle-subsidies/fonds-kwaliteitsimpuls-overschild-midden-groningen-2019

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen? 
Neem dan contact op met uw bewonersbegeleider.


