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Onderwerp schriftelijke vragen over aanvragen 
Waardevermeerderingsregeling lopende schadeprocessen 

Geachte mevrouw Van der Graaf, 

Naar aanleiding van de beëindiging van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering heeft u ons schriftelijke 
vragen gesteld over het effect daarvan op lopende schadeprocessen. Wij delen uw zorgen over de wijze 
waarop de regeling beëindigd is en het effect dat dit heeft op onze inwoners. Wij hebben hier in de zomer 
van dit jaar al uitgebreid contact over gehad met de NCG. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Hoe groot is de groep huiseigenaren die door deze nieuwe regel geen gebruik meer kan maken van 
de tijdelijke regeling waardevermeerdering? 

Op het moment dat de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering werd beëindigd waren er 
6.800 huiseigenaren die nog in het proces van schadeafhandeling zaten en geen aanspraak meer konden 
maken op de regeling. 

2. Het bevreemdt onze fractie dat deze huiseigenaren, buiten hun schuld om, ineens geen aanspraak 
meer kunnen maken op de tijdelijke waardevermeerderingsregeling. Bent u met ons van mening dat 
zij alsnog gebruik moeten kunnen maken van deze regeling? Zo nee, waarom niet? 

Wij zijn het er mee eens dat deze groep alsnog voor een subsidie onder dezelfde voorwaarden in 
aanmerking moet kunnen komen. Daarom hebben wij er in juli van dit jaar bij de NOG op aangedrongen om 
de minister van Economische Zaken voor te stellen om de regeling ongewijzigd te continueren. Daarop heeft 
hij ons toegezegd om de minister voor te stellen om in de nieuwe, nog vast te stellen regeling deze groep 
inwoners in ieder geval dezelfde rechten te laten behouden als in de tijdelijke regeling (zie bijgevoegde brief 
aan de NCG van 15 juli 2016). 

3. Bent u bereid zich in te zetten voor deze huiseigenaren zodat zij alsnog in aanmerking komen voor 
de tijdelijke regeling of binnen de nieuwe regeling aanspraak kunnen maken op minimaal dezelfde 
waardevermeerdering? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet? 

Wij hebben in de Bestuurlijke stuurgroep van de NCG geadviseerd tot continuering van de 
Waardevermeerderingsregeling bij schade door bodembeweging. Dat wil zeggen dat inwoners recht hebben 
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op een subsidie van € 4.000,- als er minimaal voor€ 1.000,- erkende schade is opgetreden. Inmiddels heeft 
de minister van Economische Zaken laten weten het voorstel over te nemen. De nieuwe regeling gaat in met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016. Hierdoor kan de groep van huiseigenaren die door het sluiten 
van de tijdelijke regeling geen gebruik meer kon maken van die regeling, onder dezelfde voorwaarden 
gebruik maken van de nieuwe regeling. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 
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Geachte heer Alders, 

Hierbij delen wij u mee dat wij conform uw verzoek van 6 juli 2016 het subsidieplafond van de Interim 
regeling waardevermeerdering hebben verhoogd tot een bedrag van € 136.400.000,-. 

Daarnaast hebben wij besloten om de regeling, die op uw verzoek bij besluit van 27 juni 2016 is verlengd tot 
1 juli 2018, nu op uw verzoek per 1 juli 2016 te beëindigen. Daarmee is voor de inwoners die voor 
1 februari 2016 hun schade bij het CVW gemeld hebben en nog in het schadeproces zitten de regeling 
komen te vervallen. Omdat wij de impact van dit besluit groot achten, hebben wij aangedrongen op 
bespreking en afstemming hiervan met de bestuurders uit de regio. Dit heeft geleid tot bespreking tijdens het 
Gl 1-overleg van vrijdag 8 juli 2016 waarin u heeft toegezegd om in de nieuwe, nog vast te stellen regeling 
het voorstel te doen om deze groep inwoners dezelfde rechten te laten behouden als in de huidige regeling. 
De nieuwe regeling zal besproken worden in de Bestuurlijke Stuurgroep NOG en in de Maatschappelijke 
Stuurgroep NOG. 

Het effect van dit besluit is dat de betreffende inwoners nu langer op een toekenning vanuit de regeling 
moeten wachten, namelijk totdat de nieuwe regeling besproken en vastgesteld is. Omdat eerder juist 
uitdrukkelijk aan deze groep is toegezegd dat zij nog aanspraak konden maken op de regeling, draagt dit 
niet bij aan het herstel van vertrouwen. Hetzelfde geldt voor het feit dat de bovengenoemde wijziging van de 
regeling ook inhoudt dat u er voor gekozen heeft geen overgangstermijn op te nemen. Dit betekent dat 
inwoners die in de veronderstelling verkeerden dat zij tot een maand na ontvangst van hun schaderapport 
een aanvraag bij het SNN konden indienen, met terugwerkende kracht geconfronteerd worden met een 
regeling die vervallen is. Naar ons inzien is hierbij sprake van onbehoorlijk bestuur. De wetenschap dat deze 
groep na de vaststelling van de definitieve regeling een beroep op de definitieve regeling kan doen, en dat u 
in het voorstel voor die regeling aan deze groep dezelfde rechten zal toekennen als zij onder de 
Interimregeling hebben, heeft ons doen besluiten met de door u gevraagde wijziging in te stemmen. 

Ook de door SNN gepubliceerde mededelingen met betrekking tot de Interimregeling waardevermeerdering 
voldoen volgens ons niet aan de maatstaven van behoorlijk bestuur. Zoals eerder ambtelijk gemeld zien wij 
de risico's die uit deze handelswijze ontstaan als uw verantwoordelijkheid. 

Wij vertrouwen er op naar voldoening uitvoering te hebben gegeven aan uw verzoek en u in deze brief 
voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Een afschrift van deze brief hebben wij ook gezonden aan het Samenwerkingsverband Noord Nederland en 
aan de leden van de beide stuurgroepen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 
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Ons kenmerk 
DGBI-DR/ 16186427 

Met de motie Bosman c.s. (Kamerstuk 33 529, nr. 242) heeft uw Kamer de 
regering verzocht om met een voorstel te komen voor behoud van de 
waardevermeerderingsregeling in Groningen in de oude vorm of een vergelijkbare 
regeling. Bij brief van 6 juni 2016 (Kamerstuk 33 529, nr. 256) heb ik uw Kamer 
geïnformeerd over het beschikbare budget van € 165 miljoen voor de combinatie 
van verduurzaming bij versterking en bij herstel van schade. Ik heb toen de 
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) verzocht om in overleg te treden met de 
regio en mij te adviseren hoe invulling gegeven kan worden aan een nieuwe 
waardevermeerderingsregeling. Hierbij informeer ik uw Kamer over de uitkomst. 

Nadat het kabinet bij voorjaarsnota middelen beschikbaar heeft gesteld voor een 
nieuwe waardevermeerderingsregeling, heeft de NCG samen met de 
maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroepen verschillende varianten bekeken. 
Hierop heeft de NCG mij geadviseerd om de nieuwe regeling vergelijkbaar te laten 
zijn met de oude regeling, omdat dit het beste aansluit bij het doel van de 
regeling, namelijk het bieden van compensatie voor de overlast van schade door 
bodembeweging als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld. Dit houdt in: 
• Een éénmalige uitkering van € 4.000,- bij minimaal € 1.000,- schade, in te 

zetten voor energiebesparende of -opwekkende maatregelen; 
• De regeling wordt opengesteld voor schade door bodembeweging als gevolg 

van de gaswinning in het Groningenveld, ongeacht de locatie; 
• De mogelijkheid van een uitkering van € 4.000,- bij koop, zoals bij de oude 

regeling het geval was, komt te vervallen zodat alleen compensatie wordt 
geboden voor de overlast van schade. 

Daarnaast heeft de NCG geadviseerd om een aparte regeling in te richten voor 
verduurzaming bij versterking van gebouwen. 

Ik heb besloten het advies van de NCG over te nemen. Hiermee geef ik invulling 
aan de voornoemde motie Bosman c.s. Voor de nieuwe 
waardevermeerderingsregeling is een budget van € 89,1 miljoen beschikbaar. De 
NCG schat in dat dit toereikend is voor de invulling van de nieuwe regeling. De 
resterende middelen uit het bij voorjaarnota beschikbaar gestelde budget van 
€ 165 miljoen zijn bestemd voor het scholenprogramma (€ 23,5 miljoen, zie 
Kamerstuk 33 529, nr. 256), voor overschrijding van het subsidieplafond van de 
oude provinciale waardevermeerderingsregeling (€ 12,35 miljoen, zie Kamerstuk 

Pagina 1 van 2 



Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Regio 

Ons kenmerk 
DGBI-DR / 16186427 

33 529, nr. 284) en voor verduurzaming bij versterking van gebouwen 
(€ 40 miljoen, in aansluiting op het hierboven beschreven advies van de NCG). 

De nieuwe waardevermeerderingsregeling wordt opgesteld als rijksregeling. De 
uitvoering van de nieuwe regeling wordt belegd bij het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland (SNN), zoals dat ook met de oude regeling het geval was. De 
regeling wordt in het eerste kwartaal van 2017 gepubliceerd in de Staatscourant 
en aansluitend opengesteld voor schadegevallen vanaf 1 januari 2016. Na 
openstelling van de regeling kunnen bewoners een aanvraag bij SNN indienen. 
Bewoners met schades van voor die datum, die wel uiterlijk op 31 januari 2016 
zijn gemeld, maar waarvan het rapport op 1 juli 2016 nog niet in het bezit van het 
SNN was omdat het schadeproces nog niet was afgrond, kunnen ook gebruik 
maken van de nieuwe regeling (Kamerstuk 33 529, nr. 284). Zij dienen na 
openstelling van de regeling opnieuw een aanvraag te doen. 

(w.g.) H.G.J. Kamp 
Minister van Economische Zaken 
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