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Onderwerp: Blok A op norm 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De bestuurlijke afspraken van november 2020 hadden tot doel om de verschillen die optreden als 

gevolg van wijzigingen in de beoordelingsmethoden van de versterking zoveel mogelijk te 

voorkomen of compenseren.  

 

In grote lijnen worden drie groepen onderscheiden binnen de versterkingsadressen.  

▪ Blok A: Adressen waarvan de beoordeling ten tijde van het maken van de bestuurlijke afspraken 

al plaats had gevonden of plaatsvond; 

▪ Blok B: Adressen waarvan de beoordeling kort na het maken van de bestuurlijke afspraken zou 

plaatsvinden en die nabij adressen in blok A lagen; 

▪ Blok C: Adressen waarvan de beoordeling nog moest starten bij het maken van de bestuurlijke 

afspraken.  

 

Eigenaren in blok A hebben recht op een subsidie van € 17.000,- voor verduurzaming en verbetering 

van de woning. En indien eigenaren kiezen voor het laten herbeoordelen van hun woning op de 

nieuwste inzichten (hetzij via de typologieaanpak, hetzij via de meest recente versie van de NPR), 

dan hebben zij recht op een aanvullend vrij te besteden bedrag van € 13.000,-. Die keuze is aan de 

eigenaar. De regeling blok A wordt uitgevoerd door SNN in opdracht van het ministerie van EZK.  

 

Enige tijd geleden bleek dat er adressen zijn binnen blok A waarvan de uitkomst van het liggende 

versterkingsadvies (dus op basis van NPR 2015 of 2018) was dat de woning op norm was en er geen 

versterkingsmaatregelen nodig zijn. Vanuit oogpunt van veiligheid goed nieuws, maar de 

consequentie hiervan was dat deze eigenaren geen herbeoordeling volgens nieuwste inzichten 

konden aanvragen. De regeling voor blok A sluit dat namelijk uit. Het gevolg daarvan was dat deze 

eigenaren geen recht hadden op het bedrag van € 13.000 vrij te besteden, zonder dat zij daar zelf 

invloed op hebben gehad. Bovendien liggen deze adressen deels naast adressen in blok B. De 

regeling voor blok B maakt geen onderscheid in wel of niet op norm. Regiobreed gaat dit om circa 

132 adressen. In onze gemeente betreft het 85 adressen.  
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Over dit neven-effect van de bestuurlijke afspraken is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van 

het Rijk. Zij zagen geen mogelijkheid om dit probleem op te lossen. Daarom is een oplossing 

gekozen die de gemeenten zelf kunnen uitvoeren. Deze oplossing bestaat uit het aanpassen van de 

regeling voor blok B (een regeling die van de gemeenten is) met een artikel waarin de betreffende 

eigenaren uit blok A alsnog hun € 13.000 kunnen aanvragen. Het vaststellen (en ook het aanpassen) 

van de subsidieregeling voor blok B valt onder het mandaat van het college. Het college heeft hier 

31 mei toe besloten. De extra kosten hiervan (132 x € 13.000 = € 1,716 miljoen) worden voor de 

helft gedekt door de Nationaal Coördinator Groningen en voor de helft vanuit het risicofonds blok B.   

 

De aangepaste regeling zal begin september in werking treden. De betreffende eigenaren worden 

hierover geïnformeerd.   

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 


