
 

 

   

  

 

 

    In te vullen door de voorzitter: 

 

MOTIE 

 

M - 
 

 

Titel motie:  

 

Meer budget voor subsidie Verbetering en Verduurzaming Groningen 

Datum PS:  12 januari 2022 

Onderwerp:  Werkwijze ‘subsidie Verbetering en Verduurzaming Groningen’ 

 

           

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovengemeld 

onderwerp: 

 

Constaterende dat: 

▪ De subsidie Verbetering en Verduurzaming Groningen in een grote behoefte voorziet, 

▪ Het beschikbare budget voor deze subsidie kleiner is dan het aantal huishoudens dat in 

aanmerking komt maal het bedrag per huishouden, 

▪ Na de uitvoering van de laatste tranche van deze subsidieverstrekking door 

uitvoeringsorganisatie SNN bij ongewijzigd beleid tienduizenden huishoudens in het 

bevingsgebied deze subsidie niet zullen ontvangen, 

 

Overwegende dat: 

▪ De betreffende huishoudens in het bevingsgebied recht hebben op de subsidie Verbetering 

en Verduurzaming Groningen, 

▪ Er een tweedeling in het bevingsgebied ontstaat als men op willekeurige gronden wel of 

niet de betreffende subsidie ontvangt, 

▪ De onrust en het onrecht verdwijnen indien voldoende budget beschikbaar wordt gesteld 

om ieder die daar recht op heeft het subsidiebedrag te kunnen verstrekken, 

▪ De subsidie in tranches kan worden verstrekt, in de zekerheid dat iedereen binnen het 

budget ook het subsidiebedrag kan ontvangen,  

 



Roepen het College van Gedeputeerde Staten op:  

▪ Er bij de staatssecretaris voor Mijnbouw op aan te dringen het budget van de subsidie 

Verbetering en Verduurzaming Groningen zodanig te vergroten dat alle huishoudens in 

Groningen die daar recht op hebben, deze subsidie kunnen ontvangen.  

 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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