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Inleiding 

U heeft gekozen voor Eigenaar kiest bouwer om uw gebouw te versterken. Met Eigenaar 

kiest bouwer krijgt u als eigenaar meer vrijheid om uw keuzes te maken  

in het versterkingsproces. U kunt zelf een aannemer kiezen. Ook wordt u rechtstreeks 

opdrachtgever van de versterking van uw gebouw.  

Al vroeg in het proces overlegt u met de aannemer over de maatregelen die nodig zijn 

om uw gebouw te versterken. Bij Eigenaar kiest bouwer zorgt u zelf voor de acties en 

bent u verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van het  

versterkingsplan. 

In deze handleiding nemen we u als eigenaar stap voor stap mee in het proces  

Eigenaar kiest bouwer. We noemen dit proces ook wel EKB. Wat betekent EKB voor u  

als eigenaar? Wie is er bij het proces betrokken? Wat is uw eigen verantwoordelijkheid? 

Er komt namelijk best veel op u af in dit proces. Ook beschrijven we in deze handleiding 

de rol van de aannemer en die van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).  

Naast deze handleiding, krijgt u vanuit NCG een vast aanspreekpunt die u altijd kunt  

benaderen voor vragen of onduidelijkheden. Deze persoon noemen we een project- 

begeleider.  

In dit document worden soms vaktermen of lastige woorden gebruikt. NCG heeft  

voor dit soort woorden een begrippenlijst gemaakt met de woorden én de uitleg ervan. 

Deze begrippenlijst vindt u op onze website. 

 

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met Nationaal Coördinator Groningen. U kunt bellen via  

088 – 041 44 77 of mailen naar info@nationaalcoordinatorgroningen.nl. Wij zijn  

van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 
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1. Stappenplan Eigenaar kiest 

bouwer (EKB) 
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Stap 1: Keuze aannemer 

 

Eigenaar 
 

 

De eigenaar kiest een aannemer. 

De eigenaar kan zelf een aannemer kiezen, of een aannemer kiezen uit het  

registratiesysteem van NCG. De aannemer moet kunnen aantonen dat hij voldoende  

kennis en ervaring heeft om het werk uit te voeren. De eigenaar mag kiezen voor een  

kennismaking met een aantal aannemers voordat hij of zij een keuze maakt. Als de  

eigenaar geen keuze kan of wil maken, dan kiest de eigenaar de aannemer door loting. 

Aannemer 

 

 

De aannemer is (of wordt) ingeschreven in het registratiesysteem  

bij NCG.  

De aannemer krijgt het versterkingsadvies en neemt de eventuele eigen wensen  

van de eigenaar op. De aannemer meldt zich aan in het registratiesysteem van NCG.  

Dit kan via de website van NCG. 

NCG 

 

 

NCG begeleidt de eigenaar bij de keuze van een aannemer. 

NCG geeft een toelichting aan de eigenaar en aannemer over de rollen en  

verantwoordelijkheden bij EKB, van ontwerpfase tot en met de oplevering.  

NCG kan een lijst met geschikte aannemers aanleveren als de eigenaar geen  

voorkeur heeft voor een aannemer. Deze lijst maakt NCG op basis van kennis,  

ervaring en beschikbaarheid van de aannemer. Ook moet de aannemer passen  

bij het versterkingsplan dat moet worden ontworpen en uitgevoerd. 
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Stap 2: Voorbereiding ontwerpfase  

 

Eigenaar 

 

 

De eigenaar bespreekt het versterkingsadvies, eigen wensen,  

duurzaamheid en tijdelijke huisvesting met de aannemer. 

De eigenaar bespreekt eventuele eigen wensen (bijvoorbeeld verbouwplannen of  

duurzaamheidswensen) met de aannemer zodat de aannemer dit kan opnemen in de  

begroting. Deze eigen wensen worden door de aannemer opgenomen in de begroting  

zodat de eigenaar kan kijken of deze plannen financieel haalbaar zijn. De eigenaar geeft  

in deze fase bij de projectbegeleider van NCG aan of hij of zij kiest voor het zelf regelen  

van tijdelijke huisvesting of voor door NCG geregelde tijdelijke huisvesting (zie ook  

Hoofdstuk 6). 

Aannemer 

 

 

De aannemer doet een opname en stelt een begroting op voor  

de ontwerp- én uitvoeringsfase op basis van het versterkingsadvies  

en eventuele eigen wensen. 

De aannemer doet een opname van het gebouw. De aannemer kijkt hierbij of hij de  

voorgestelde maatregelen kan uitvoeren. Het kan zijn dat de aannemer en adviseur(s)  

(zoals een constructeur, architect of ecoloog) de versterkingsmaatregelen aanpassen  

door de opname. Aanpassingen moeten goed uitgelegd worden door de aannemer.  

 

De aannemer vertaalt het versterkingsadvies naar een begroting. Deze begroting is  

gebaseerd op NEN 2699 (niveau 4) en bevat het benodigde budget voor de ontwerpfase 

(ontwikkelbudget) én het budget voor de uitvoeringsfase. Het ontwikkelbudget bestaat  

uit alle kosten die worden gemaakt in de ontwerpfase (zoals de kosten van constructeur, 

aannemer, architect, ecoloog etc.) en eventuele onderzoeken die moeten worden uitge-

voerd (zoals sonderingen, asbest, ecologie, etc.). De aannemer neemt in deze fase  

contact op met de projectecoloog van NCG om te bespreken of en zo ja, welke onderzoeken  

uitgevoerd moeten worden in het kader van ecologie (zie hoofdstuk zeven paragraaf vier).  

 

De aannemer stelt een projectplanning op voor de ontwerpfase. De aannemer bespreekt  

de opgestelde begroting met de eigenaar en de projectbegeleider van NCG. De aannemer 

verwerkt opmerkingen van de eigenaar en NCG, en maakt de begroting definitief. Het  

budget van de begroting is het taakstellend budget voor de ontwerp- en uitvoeringsfase. 

 

NCG 

 

 

De projectbegeleider is beschikbaar voor vragen van eigenaar  

en aannemer. 

Zijn er vragen, dan is de projectbegeleider bereikbaar. De projectbegeleider bespreekt  

met de eigenaar bijvoorbeeld de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting en de  

aandachtspunten voor ecologie. De ontvangen begroting beoordeelt NCG op volledigheid  

en marktconformiteit. 
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Stap 3: Subsidie aanvragen ontwerpfase 

 

Eigenaar 

 

 

De eigenaar vraagt de voorbereidingssubsidie aan voor de ontwerpfase. 

De eigenaar vraagt de voorbereidingssubsidie aan voor de ontwerpfase. De opgestelde  

begroting voor de ontwerp- én uitvoeringsfase is hiervoor de basis. Het projectbudget stelt 

NCG stap voor stap beschikbaar via subsidie. De eerste stap is subsidie voor de ontwerp-

fase en kort voor uitvoering volgt de subsidie voor de uitvoeringsfase. In de subsidie- 

toewijzing van NCG voor de ontwerpfase wordt het taakstellend budget vastgelegd voor  

de ontwerp- en uitvoeringsfase. De eigenaar vult samen met de projectbegeleider van  

NCG het aanvraagformulier in. Het formulier en de bijlagen worden per mail of per post  

ingediend bij NCG. 

Aannemer 

 

 

De begroting (ontwerp en uitvoering) en de planning van de aannemer 

worden ingediend bij de subsidieaanvraag. 

In deze fase heeft de aannemer geen actieve rol. 

NCG 

 

 

De projectbegeleider ondersteunt de eigenaar bij de subsidieaanvraag. 

De projectbegeleider helpt de eigenaar met het invullen van de subsidieaanvraag.  

De aanvraag wordt door NCG beoordeeld. 
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 Stap 4: Subsidie is verleend: opdracht aannemer 

 

Eigenaar 

 

 

De eigenaar ontvangt het subsidiebesluit. De eigenaar en de aannemer 

ondertekenen de ontwikkelovereenkomst. 

De eigenaar ontvangt per post een bevestiging van de subsidieverlening (dit noemen we 

“subsidiebesluit”). Is het subsidiebedrag lager dan €25.000,-, dan wordt het ontwerpbudget 

op de rekening van de eigenaar gestort. Als het subsidiebedrag hoger is dan €25.000,-, dan 

wordt het ontwerpbudget via een depot bij de notaris neergezet. Met het subsidiebesluit (en 

eventueel ingericht depot) kan de eigenaar de opdracht geven aan de aannemer om het 

ontwerp uit te werken. Deze opdracht wordt vastgelegd in de ontwikkelovereenkomst. 

Aannemer 

 

 

De aannemer ondertekent de ontwikkelovereenkomst. 

De aannemer en eigenaar sluiten een ontwikkelovereenkomst zodra de subsidie is verleend. 

Nadat de overeenkomst is ondertekend, kunnen de aannemer en eventuele adviseurs aan 

de slag met de ontwerpwerkzaamheden. De aannemer geeft opdracht aan de adviseurs  

(zoals bouwkundige, constructeur, ecoloog, etc.). De aannemer en eigenaar maken  

afspraken over de termijnen voor facturatie voor de ontwerpfase. De aannemer, eigenaar 

en projectbegeleider van NCG maken afspraken over hoe zij elkaar op de hoogte houden  

tijdens de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. 

NCG 

 

 

NCG stelt het subsidiebesluit op. NCG begeleidt bij het opstellen van de 

ontwikkelovereenkomst. 

NCG verleent de subsidie via het subsidiebesluit. De eigenaar kan tot zes weken na het  

subsidiebesluit bezwaar maken tegen het besluit. Als na die tijd geen bezwaar is ingediend, 

ligt het subsidiebesluit vast. Als de eigenaar akkoord is met de verleende subsidie, dan  

begeleidt de projectbegeleider van NCG de eigenaar en aannemer bij het opstellen van  

de ontwikkelovereenkomst. Als het nodig is, zal de projectbegeleider het depot laten  

inrichten bij de notaris en de depotovereenkomst laten ondertekenen.  
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Stap 5: Het maken van een Definitief Ontwerp (DO) 

 

Eigenaar  
 

 

De eigenaar en de aannemer werken het versterkingsadvies uit tot een 

Definitief Ontwerp (DO). 

De eigenaar en de aannemer werken het versterkingsplan en de eventuele eigen wensen 

verder uit tot een Definitief Ontwerp. De eigenaar, de aannemer en eventuele adviseurs 

hebben regelmatig overleg hierover. Mochten zich onvoorziene omstandigheden voordoen 

in de ontwerpfase die ervoor zorgen dat het oorspronkelijke versterkingsplan niet meer kan 

worden uitgevoerd en eventueel zelfs leidt tot extra kosten, meldt de eigenaar dit direct bij 

de projectbegeleider van NCG. De eigenaar toetst of de eventuele eigen wensen haalbaar 

zijn. Als het Definitief Ontwerp gereed is, vraagt de eigenaar, als het plan vergunnings-

plichtig is, de omgevingsvergunning aan en eventuele andere vergunningen/ 

toestemmingen.  

 

Aannemer 

 

 

De aannemer werkt het Definitief Ontwerp uit met de adviseurs en meldt 

eventuele afwijkingen van het oorspronkelijke versterkingsadvies bij 

NCG. 

De aannemer werkt het versterkingsplan met de eventuele eigen wensen van eigenaar  

verder uit tot een Definitief Ontwerp (DO). De aannemer geeft hiervoor waar nodig ook  

opdracht aan adviseurs (zoals constructeur, architect, adviseur asbest, projectecoloog, 

etc.). De aannemer organiseert dat de woning tijdig natuurvrij wordt gemaakt voor de  

uitvoering samen met de gecontracteerde projectecoloog. Natuurvrij maken van de woning 

kan alleen in bepaalde periodes en moet worden begeleid door een projectecoloog. De  

projectecoloog stelt een “natuurvrij-verklaring” op en stuurt deze verklaring naar de  

projectbegeleider.  

 

De aannemer en eigenaar controleren of het plan vergunningsplichtig is. Zij toetsen  

hiervoor onder andere het bestemmingsplan. Als een vergunning noodzakelijk is,  

dan organiseert de aannemer het nodige materiaal voor de vergunningsaanvraag  

(tekeningen DO, berekening DO, asbestinventarisatie, etc.). 
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NCG 

 

 

De projectbegeleider is beschikbaar voor vragen en kan incidenteel  

aansluiten bij projectteamoverleggen. 

De projectbegeleider houdt de voortgang van het project in de gaten en kan incidenteel 

aansluiten in het projectteamoverleg. De projectbegeleider stemt met de aannemer af  

op welke wijze hij de kwaliteit gaat borgen gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase.  

Hiermee wordt een voorsprong genomen op de wet kwaliteits-borging (WKB) die vanaf  

januari 2022 in werking treedt. 
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Stap 6: Het maken van een Technisch Ontwerp (TO)/ 

Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) 

 

Eigenaar  
 

 

De eigenaar en de aannemer werken het versterkingsplan verder uit tot 

een Technisch Ontwerp (TO)/Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO). 

De eigenaar en de aannemer werken het DO inclusief de eventuele eigen wensen verder  

uit tot een TO/UO. De eigenaar, de aannemer en eventuele adviseurs hebben regelmatig 

overleg hierover. Het uitwerken van het Technisch Ontwerp kan door het projectteam 

(deels) parallel worden gedaan aan de behandelperiode van de omgevingsvergunning bij  

de gemeente. De eigenaar regelt zelf de tijdelijke huisvesting of informeert bij NCG naar  

de laatste informatie over tijdelijke huisvesting via NCG (zie ook Hoofdstuk zes). 

 

Aannemer 

 

 

De aannemer werkt het TO/UO uit samen met de adviseurs en  

meldt eventuele afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke  

versterkingsadvies bij NCG. 

De aannemer en eventuele adviseurs werken het Definitief Ontwerp met de eigenaar  

verder uit tot een TO/UO. Eventueel kan de ontwerpende partij een beroep doen op  

een projectecoloog van NCG voor het maken van een natuurinclusief ontwerp. Zie ook stap 

6 Definitief Ontwerp: indien de geschikte periode voor het natuurvrij maken van de woning 

valt te tijde van het uitwerken van het Technisch Ontwerp, organiseert de aannemer dat  

de woning tijdig natuurvrij wordt gemaakt voor de uitvoering. Zonder natuurvrijverklaring 

kan er niet worden gestart met de versterking.  

 

De aannemer stelt een uitvoeringsbegroting op (op basis van NEN 2699 niveau 6).  

De aannemer bespreekt de opgestelde begroting met de eigenaar en de projectbegeleider. 

De uitvoeringsbegroting dient te passen binnen de eerder opgestelde begroting bij aanvang 

van de DO-fase. Afwijkingen van de eerdere begroting dienen te worden onderbouwd door 

de aannemer. De aannemer verwerkt eventuele opmerkingen van de eigenaar en NCG en 

maakt de begroting definitief. De door de eigenaar en NCG goedgekeurde begroting is het 

taakstellend budget voor de uitvoeringsfase. 

 

De aannemer stelt een uitvoeringsplanning en een veiligheidsplan (V&G-plan) op voor  

de uitvoering. Afhankelijk van de omvang van het werk zal de aannemer een project- 

kwaliteitsplan opstellen. 
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NCG 

 

 

De projectbegeleider is beschikbaar voor eventuele vragen en kan  

incidenteel aansluiten bij projectteamoverleggen. De projectbegeleider 

organiseert dat op basis van het TO/UO door NCG een versterkingsbesluit 

wordt genomen. 

De projectbeleider bespreekt de uitvoeringsbegroting met de eigenaar en aannemer en laat 

de begroting bij NCG toetsen op volledigheid en marktconformiteit. De eerdere begroting 

voor de start van het DO geldt hierbij als basis. 
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Stap 7: Versterkingsbesluit en subsidie aanvragen  
realisatie 

 

Eigenaar  
 

 

De eigenaar vraagt, na akkoord op het TO, subsidie aan voor de  

uitvoering. 

De eigenaar vraagt subsidie aan voor de uitvoeringsfase (inclusief eventuele vergoeding 

voor het zelf regelen tijdelijke huisvesting). De uitvoeringsbegroting is hiervoor de basis  

en dient te passen binnen het eerder vastgestelde taakstellend budget voor ontwerp- en 

uitvoeringsfase . Als de eigenaar tijdens de uitvoering niet in de woning kan blijven wonen 

en zelf tijdelijke huisvesting organiseert, krijgt de eigenaar hiervoor een maandelijkse  

vergoeding van NCG. Deze vergoeding wordt ook via de subsidieaanvraag aangevraagd. 

Het aanvraagformulier en de bijlagen worden per mail of per post ingediend bij NCG. 

Aannemer 

 

 

De uitvoeringsbegroting en de uitvoeringsplanning van de aannemer  

worden ingediend bij de subsidieaanvraag. 

In deze fase heeft de aannemer geen actieve rol. De uitvoeringsbegroting en de  

uitvoeringsplanning van de aannemer zijn uitgangspunt voor het versterkingsbesluit  

en de subsidieaanvraag. 

NCG 

 

 

NCG beoordeelt het TO en na akkoord stelt NCG een versterkingsbesluit 

en subsidiebesluit op. De projectbegeleider helpt de eigenaar bij de  

subsidieaanvraag. 

NCG beoordeelt of het TO/UO voldoet aan de veiligheidsnorm en of de uitvoerings- 

begroting marktconform is. Als NCG hiermee akkoord is, wordt dit akkoord vastgelegd  

in een versterkingsbesluit. De projectbegeleider organiseert dat het versterkingsbesluit 

wordt genomen door NCG. Tot zes weken na ontvangst van het versterkingsbesluit kan  

de eigenaar hier bezwaar tegen maken. De projectbegeleider helpt de eigenaar met het  

invullen van de subsidieaanvraag. De aanvraag wordt door NCG beoordeeld. De aanvraag 

van de subsidie kan grotendeels parallel lopen aan het opstellen van het versterkingsbesluit 

(voor beide besluiten is het TO/UO de basis). In de periode dat de subsidieaanvraag bij NCG 

wordt behandeld kan alvast door NCG, eigenaar en aannemer de aannemingsovereenkomst 

en de depotovereenkomst worden voorbereid. 
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Stap 8: De subsidie is verleend: opdracht aannemer 

 

Eigenaar  
 

 

De eigenaar ontvangt het subsidiebesluit van NCG. De eigenaar en  

aannemer ondertekenen een aannemingsovereenkomst. De eigenaar,  

notaris en NCG ondertekenen een depotovereenkomst. 

De eigenaar ontvangt het subsidiebesluit per post. Indien het subsidiebedrag lager is  

dan €25.000,- wordt het bedrag op de rekening van de eigenaar gestort. Indien het  

subsidiebedrag hoger is dan €25.000,- wordt het budget via een depot bij de notaris  

ter beschikking gesteld. Met het subsidiebesluit (en eventueel ingericht depot) kan  

de eigenaar opdracht geven aan de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

Deze opdracht wordt vastgelegd in de aannemingsovereenkomst. 

 

Aannemer 

 

 

De aannemer ondertekent de aannemingsovereenkomst. 

De aannemer en de eigenaar ondertekenen een aannemingsovereenkomst zodra  

de subsidie is verleend. Na ondertekenen van de overeenkomst kan de aannemer  

de uitvoering starten. 

NCG 

 

 

NCG stelt het subsidiebesluit op. NCG begeleidt bij het opstellen van  

de aannemingsovereenkomst. 

NCG verleent de subsidie via het subsidiebesluit. De eigenaar kan tot zes weken na  

het subsidiebesluit bezwaar maken tegen het besluit. Als er geen bezwaar is ingediend,  

is het subsidiebesluit na die tijd onherroepelijk. Als de eigenaar akkoord is met het  

besluit begeleidt NCG bij het opstellen van de aannemingsovereenkomst en – indien  

van toepassing - organiseert NCG dat het depot wordt ingericht bij de notaris en  

de depotovereenkomst wordt ondertekend. 
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Stap 9: De periode van de uitvoering van de versterking 

 

Eigenaar  
 

 

De eigenaar verhuist (indien noodzakelijk) naar de tijdelijke huisvesting.  

De eigenaar en de aannemer hebben tijdens de realisatie regelmatig  

contact. 

Als de eigenaar tijdens de versterking niet in huis kan blijven wonen, verhuist de eigenaar 

naar de tijdelijke huisvesting. Als de werkzaamheden vergunningsplichtig zijn en/of  

ecologische impact hebben kan zonder de omgevingsvergunning en de natuurvrij verklaring 

niet worden gestart met de bouw. De eigenaar meldt in dit geval de start van de realisatie 

bij de gemeente (bevoegd gezag). De eigenaar en aannemer hebben tijdens de realisatie 

regelmatig bouwteamvergadering. De eigenaar controleert de termijnfacturen van de  

aannemer en stuurt de facturen door naar de projectbegeleider. 

 

Aannemer 

 

 

De aannemer gaat over tot realisatie van het TO/UO. 

De aannemer voert de werkzaamheden uit zoals opgesteld in het TO/UO. De aannemer  

factureert conform de afgesproken termijnen. De aannemer legt de werkzaamheden vast  

op foto en laat tijdens de realisatie een toets uitvoeren door een door de aannemer  

ingeschakelde partij (bijv. de constructeur) zoals vooraf vastgelegd in het toetsingsplan.  

De aannemer laat de aangebrachte natuurinclusieve maatregelen toetsen door de project-

ecoloog. De projectecoloog geeft een zogenaamde mitigatieverklaring af. De aannemer 

neemt deze verklaring op in het opleverdocument.  

 

 

Na uitvoering van alle werkzaamheden vindt de oplevering plaats: aannemer, eigenaar  

en projectbegeleider NCG zijn hierbij aanwezig. De eigenaar benoemt eventuele oplever-

punten. Na afronden van de opleverpunten wordt door eigenaar en aannemer een oplever-

document ondertekend.  

 

NCG 

 

 

De projectbeleider is beschikbaar voor eventuele vragen. 

De projectbegeleider tekent de termijnfacturen ‘voor gezien’ en stuurt de facturen door 

naar de notaris. Vervolgens wordt door de notaris het budget vrij gegeven uit het depot. 
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Stap 10: Nazorg en evaluatie 

Eigenaar  
 

 

De eigenaar vraagt een vaststelling van de subsidie aan. 

Na de oplevering heeft de aannemer een onderhoudstermijn van zes maanden.  

De ‘eindafrekening’ van de uitvoering vindt dan ook pas plaats na beëindiging van  

de onderhoudstermijn. Pas dan eindigt de overeenkomst tussen eigenaar (opdrachtgever) 

en aannemer. Mochten zich gebreken voordoen binnen de onderhoudstermijn die passen 

binnen de verantwoording van de aannemer, dient de aannemer dit te herstellen.  

 

Als de onderhoudstermijn is afgelopen en alle eventuele opleverpunten zijn afgerond,  

is de opdracht van de aannemer afgerond en kan de ‘eindafrekening’ worden opgemaakt. 

De eigenaar dient dan binnen 13 weken een aanvraag in bij NCG voor vaststelling van het 

subsidiebedrag. Het proces verbaal van oplevering geldt als bevestiging van het afronden 

van het plan en dient bijgevoegd te worden bij de vaststellingsaanvraag. De subsidie zal 

vervolgens binnen 22 weken na ontvangst van de vaststellingsaanvraag worden vast- 

gesteld. Na vaststelling wordt het depot bij de notaris gesloten. Mocht na afronding  

van de uitvoering nog een bedrag over blijven in het depot dan wordt dit bedrag na  

vaststelling van de subsidie teruggestort naar NCG. Enkele tijd na de oplevering zal de 

projectbegeleider een evaluatiemoment inplannen met de eigenaar en met de aannemer. 

 

Aannemer 

 

 

De aannemer draagt zorg voor eventuele gebreken tijdens de  

onderhoudsperiode. 

Mochten zich gebreken voordoen binnen de onderhoudstermijn (zes maanden) die  

passen binnen de verantwoording van de aannemer, dient de aannemer dit te herstellen. 

De aannemer ontvangt de laatste facturatietermijn als de onderhoudstermijn is verlopen  

en geen bijzonderheden zijn gemeld. De aannemer houdt de verantwoording voor de  

garantietermijnen die voor de leveringen en werkzaamheden gelden die zijn aangebracht 

en uitgevoerd. 

 

NCG 

 

 

De projectbegeleider 

De projectbegeleider zal een evaluatiemoment inplannen met de eigenaar en de aannemer. 

De projectbegeleider helpt bij de aanvraag voor vaststelling van de subsidie en afronden 

van het depot. 

Wat kunt u nu verwachten? 

Nadat u het versterkingsadvies heeft ontvangen, bespreekt NCG het vervolg met u.  

In dit rapport leest u al iets meer hierover, maar tijdens een gesprek met uw project- 

begeleider kunt u al uw vragen stellen. Ook kunt u vertellen wat uw persoonlijke wensen 

en voorkeuren zijn. Het gaat namelijk om uw woning, uw thuis. Samen werken we  

de komende periode aan het definitieve plan voor uw woning. 

NCG heeft voor technische woorden een begrippenlijst opgesteld waarin deze woorden  

verder worden uitgelegd. Deze begrippenlijst wordt met dit rapport meegestuurd. 

 

Nationaal Coördinator Groningen 

Paterwoldseweg 1, 9726 BA Groningen. www.nationaalcoordinatorgroningen.nl 
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2. Registratiesysteem  

aannemers 

 

In het registratiesysteem voor aannemers legt NCG-basisgegevens en belangstelling  

van aannemers vast voor projecten in privaat opdrachtgeverschap (de eigenaar geeft  

opdracht aan de aannemer). Aannemers die interesse hebben, kunnen zich aanmelden 

via de website van NCG (https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/ 

registratiesysteem). NCG gebruikt de gegevens om een eigenaar een keuze te laten ma-

ken voor een aannemer die past bij het versterken van zijn of haar woning of gebouw.  

2.1 Aanmelden registratiesysteem 

Na registratie en het invoeren van enkele basisgegevens krijgt de aannemer een  

elektronische uitnodiging van NCG zodat de aannemer overige gegevens kan aanleveren. 

De aannemer vult een vragenlijst in waarmee de aannemer de deskundigheid en omvang 

van het bedrijf benoemt. 

Daarna is de registratie compleet en kan een aannemer op basis van projectcriteria  

worden geselecteerd voor een mogelijke opdracht. De aannemer is zelf verantwoordelijk 

voor het actueel houden van de gegevens in het registratiesysteem.  

2.2 Benodigde kennis en ervaring voor EKB-projecten 

Alle aannemers (grote aannemers en lokale MKB-ondernemers) kunnen zich aanmelden 

voor een registratie voor EKB. Belangrijk voor inschrijvende aannemers is dat ze  

deskundig zijn in het uitvoeren van projecten in de fase waarin berekeningen en  

ontwerpen worden gemaakt (de ontwikkelfase) en de fase waarin het werk wordt  

gedaan (de uitvoerende fase). Het is ook mogelijk om hierbij samen te werken met  

een ander bedrijf.  

Om mee te kunnen doen, mogen sommige dingen niet gelden voor de aannemers.  

Dit zijn de zogenaamde uitsluitingscriteria zoals opgenomen in het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument. 

2.3 Keuze aannemer voor EKB 

2.3.1 Voorkeur voor een aannemer 

NCG vraagt de eigenaar of hij of zij al voorkeur heeft voor een aannemer. We proberen 

dan eerst met deze aannemer het project te starten. Als deze aannemer niet in het  

registratiesysteem staat, dan kan de aannemer zich alsnog aanmelden. Met de informatie 

die de aannemer bij deze aanmelding geeft, wordt duidelijk of de aannemer voldoende 

kennis en ervaring heeft.  
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2.3.2 Geen voorkeur voor een aannemer 

Heeft de eigenaar geen voorkeur voor een aannemer, dan kiest de eigenaar een  

aannemer uit het registratiesysteem. Met de projectkenmerken bekijkt NCG welke  

partijen geschikt zijn voor het project. Deze aannemers komen op de lijst met mogelijke 

aannemers (de ‘longlist’). Deze longlist bespreekt NCG met de eigenaar. De eigenaar 

kiest hier een aannemer uit of maakt een korte lijst met de aannemers van hun voorkeur 

(de ‘shortlist’). De eigenaar mag ook een aantal aannemers uitnodigen voor een kennis-

makingsgesprek. 
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3. Subsidie/financiering 

Op 1 oktober 2020 is de subsidieregeling gestart. Met deze regeling kunnen eigenaren 

subsidie aanvragen die in eigen beheer hun gebouw laten versterken of een nieuw  

gebouw laten bouwen. Eigenaren vragen de subsidie aan bij Nationaal Coördinator  

Groningen. De subsidie voor de versterking of sloop-nieuwbouw van de woning wordt  

gefaseerd aangevraagd voor de ontwerpfase (voorbereidingssubsidie) en de uitvoerings-

fase (versterkingssubsidie of sloop/nieuwbouwsubsidie). Ook voor tijdelijke huisvesting 

kan subsidie worden aangevraagd. 

De hiervoor benoemde subsidies geldt voor de ontwerp- en uitvoeringskosten voor  

het versterken of nieuwbouwen van een woning. De eigenaar is verantwoordelijk voor 

het aanvragen van eventuele andere subsidies zoals voor verduurzaming (via SNN,  

gemeente, etc.) of restauratie, herbestemming of verduurzaming van een monument 

(via de Provincie). 

3.1 Subsidiebesluit 

NCG stelt het subsidiebedrag vast in een zogenaamd subsidiebesluit. Het subsidiebesluit 

is een schriftelijke beslissing van NCG als overheidsorgaan. Als de eigenaar het niet eens 

is met de inhoud van het subsidiebesluit, dan kan de eigenaar bezwaar aantekenen. Dit 

kan tot zes weken na dagtekening van het subsidiebesluit. 

3.2 Aanvragen subsidie 

De eigenaar vult een aanvraagformulier in. Samen met de gevraagde bijlagen dient hij  

of zij dit in voor de subsidieaanvraag. De projectbegeleider van NCG helpt de eigenaar  

bij het invullen van het aanvraagformulier. NCG beoordeelt de subsidieaanvraag.  

De behandelperiode is maximaal 13 weken. NCG probeert om de aanvraag binnen  

ongeveer 4 weken te behandelen. De aanvraag wordt via de post en/of e-mail  

(info@nationaalcoordinatorgroningen.nl) bij NCG ingediend. 

In bijlage 2 kunt u vinden welke documenten u nodig heeft voor een subsidieaanvraag. 

Huisvestingsubsidie 

Als de eigenaar tijdens de uitvoering niet in de woning kan blijven wonen en zelf  

tijdelijke huisvesting organiseert, krijgt de eigenaar hiervoor een maandelijkse  

vergoeding. De vergoeding is € 1400,- per maand. Deze vergoeding kan in hetzelfde 

aanvraagformulier als voor de subsidie voor uitvoering worden aangevraagd. 

Voor ontvangst van de huisvestingsubsidie moet de ontvanger een eigenaar (en een 

huurder) zijn en moet de woning uiterlijk één week voor de start van de versterkings-

werkzaamheden leeg en verlaten te zijn. Uiteraard dient de woning ook tijdens  

de versterking leeg en verlaten te zijn. 

mailto:info@nationaalcoordinatorgroningen.nl
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3.3 Aanvullende subsidie aanvragen voor versterking/ 

sloop-nieuwbouw  

Het budget dat voor de start van de ontwerpfase wordt afgesproken met eigenaar en 

aannemer is een taakstellend budget. Dit betekent dat eigenaar en aannemer binnen  

dat budget het werk moeten uitvoeren. Als zich onvoorziene omstandigheden voordoen 

die komen door de versterking en die kostenverhogend zijn, dient door eigenaar en  

aannemer eerst gezocht te worden naar een oplossing binnen het subsidiebudget  

(eventueel door beroep te doen op de post onvoorzien die is opgenomen in de begroting 

door de aannemer). Als dit niet genoeg is, dan neemt de eigenaar contact op met de  

projectbegeleider van NCG. De projectbegeleider beoordeelt of de extra werkzaamheden 

komen door de versterking en of de onvoorziene omstandigheden niet voorzien konden 

worden door eigenaar en aannemer. Mocht dit zo zijn, kan een aanvulling worden  

aangevraagd op de subsidie. 

NCG draagt het risico op eventuele kostenoverschrijdingen niet als die komen door  

verzoeken tot wijzigingen die door de eigenaar zijn gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende 

(woningverbeterende) werkzaamheden die niet direct verbonden zijn aan de verster-

kingsmaatregelen. 

3.4 Eigen wensen 

Als de eigenaar extra wensen heeft voor verbouwing of voor verduurzaming, dan stemt 

de eigenaar dat af met de aannemer. Door de eigenaar en aannemer worden de extra  

uit te voeren werkzaamheden en bijbehorende kosten in kaart gebracht. In principe  

worden eigen wensen na oplevering van de versterkingswerkzaamheden uitgevoerd.  

Uitgangspunt hierbij is dat aanvullende werkzaamheden niet vertragend werken in de 

voortgang van de versterkingswerkzaamheden. Als de eigen wensen alleen uitgevoerd 

kunnen worden in samenhang met de versterkingsmaatregelen, wordt dit ingepast in  

de planning van de versterkingsmaatregelen. De eigenaar geeft zelf een aparte opdracht 

aan de aannemer voor de eigen wensen. Bij akkoord worden de gemaakte afspraken 

over de uitvoering en betaling ervan rechtstreeks tussen de eigenaar en de aannemer 

vastgelegd en getekend.  

Bij extra werkzaamheden kunt u denken aan het plaatsen van een dakkapel, uitbouwen 

van de woning, het realiseren van een slaapkamer beneden, energiezuinig maken van  

de woning, etc..  

De aannemer zal in de offerte duidelijk onderscheid maken welke maatregelen  

betrekking hebben op de veiligheid en welke kosten voor rekening van de eigenaar zijn  

in verband met eigen wensen.   
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4. Versterkingsbesluit/ 

meeromvattend  

versterkingsbesluit 

NCG beoordeelt het uitvoeringsontwerp (Technisch Ontwerp) en stelt dit vervolgens vast. 

NCG geeft hiervan bevestiging in een zogenaamd versterkingsbesluit of een meeromvat-

tend versterkingsbesluit. Dit verloopt als volgt.  

4.1 Technisch ontwerp en uitvoeringsgereed ontwerp 

In opdracht van de aannemer wordt het ontwerp door de adviseurs uitgewerkt tot een 

Technisch Ontwerp (TO)/Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO). Het TO/UO bestaat uit  

tekeningen, berekeningen, de uitvoeringsbegroting en de uitvoeringsplanning.  

De eigenaar informeert de projectbegeleider van NCG als het ontwerp van het  

versterkingsplan of sloop/nieuwbouwplan klaar is voor uitvoering. 

4.2 Versterkingsbesluit 

De projectbegeleider van NCG laat deze documenten intern bij NCG toetsen. Hierbij 

wordt beoordeeld of het plan voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm 10-5 (bevestiging 

van de constructeur noodzakelijk) en of de begroting marktconform is. Als NCG hiermee 

akkoord is wordt dit vastgelegd in een versterkingsbesluit.  

 

NCG streeft ernaar om binnen vier weken na ontvangst van de documenten een verster-

kingsbesluit te nemen. Het versterkingsbesluit is noodzakelijk om vervolgens subsidie te 

kunnen verlenen voor de uitvoering. De behandelperiode voor het versterkingsbesluit kan 

deels parallel lopen aan de behandelperiode voor de subsidieaanvraag voor uitvoering. 

Veiligheidsnorm 

In Nederland moeten mensen veilig kunnen wonen en werken. De veiligheidsnorm is voor  

het hele land hetzelfde. Mensen moeten veilig kunnen wonen en werken achter een dijk, 

maar ook bij een industrieterrein en in het aardbevingsgebied. De norm geeft aan dat  

de kans op overlijden van ieder persoon niet hoger mag zijn dan 1 op 100.000 per jaar.  

4.3 Bezwaar maken  

Het versterkingsbesluit of meeromvattend versterkingsbesluit is een schriftelijke beslis-

sing van NCG als overheidsorgaan. Als de eigenaar het niet eens is met de inhoud van 

het besluit, dan kan de eigenaar bezwaar maken. Dit kan tot zes weken na dagtekening 

van het besluit.   
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5. Tijdelijke huisvesting 

 

Als eigenaren tijdens de versterking of nieuwbouw van hun huis niet thuis kunnen  

wonen, zijn er twee keuzes om tijdelijke huisvesting te organiseren: 

1. De eigenaar regelt zelf tijdelijke huisvesting. 

2. De eigenaar kiest voor tijdelijke huisvesting die NCG biedt en organiseert.  

 

Als eigenaren zelf hun tijdelijke huisvesting regelen, neemt NCG hen niet meer mee in  

de planning voor tijdelijke huisvesting via NCG. De projectbegeleider van NCG zal tijdig 

inventariseren of de eigenaar al dan niet zelf voor tijdelijke huisvesting wil zorgen. 

 

Op de website van NCG staat aanvullende informatie over de mogelijkheden voor  

tijdelijke huisvesting (https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/ 

tijdelijkehuisvesting). 

  

5.1 Eigenaar regelt zelf tijdelijke huisvesting  

Alle eigenaren in het aardbevingsgebied die zelf voor tijdelijke huisvesting zorgen  

vanwege versterking of sloop-nieuwbouw, komen in aanmerking voor een vergoeding.  

De vergoeding wordt uitgekeerd aan de eigenaar-bewoner(s) en niet aan huurders.  

Eigenaren kunnen de tijdelijke huisvesting op verschillende manieren invullen.  

Bijvoorbeeld door een (vakantie)woning te huren, zelf een woonunit op eigen erf te 

plaatsen of te logeren bij familie of vrienden. In alle gevallen ontvangen eigenaren de 

vergoeding van 1.400 euro per maand. Eigenaren die zelf een unit op eigen erf willen 

plaatsen, moeten dit wel afstemmen met de gemeente en hun aannemer. 

Om vergoeding te ontvangen voor het zelf regelen van tijdelijke huisvesting vraagt de  

eigenaar subsidie aan bij NCG (zie Hoofdstuk drie). De projectbegeleider van NCG helpt 

bij de aanvraag.  

De vergoeding die eigenaren krijgen voor het zelf regelen van tijdelijke huisvesting  

bedraagt 1.400 euro per woning per maand naar rato van het aantal weken. 

Uit het bedrag van 1.400 euro per maand moeten alle kosten voor de tijdelijke huis- 

vesting betaald worden en alle kosten die daarmee samenhangen, bijvoorbeeld kosten 

voor de opslag van inboedel, nutsvoorzieningen, internet, extra reiskosten enzovoort. 

De voorwaarden om de vergoeding te kunnen ontvangen zijn, dat er sprake is van  

een eigenaar-bewoner (en niet van een huurder) die de vergoeding ontvangt en dat de 

woning uiterlijk één week voor de start van de versterking leeg en verlaten is. Uiteraard 

dient de woning ook tijdens de versterking leeg en verlaten te zijn. 

Eigenaren krijgen de vergoeding voor tijdelijke huisvesting voor de gehele periode in één 

keer uitgekeerd of in perioden, op basis van de geplande duur van de werkzaamheden 

aan hun woning. In bepaalde gevallen kan hier vanaf worden geweken. Als de werk-

zaamheden uitlopen, keert NCG in overleg een aanvullende vergoeding uit. 

 

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/tijdelijkehuisvesting
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/tijdelijkehuisvesting
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De Belastingdienst heeft aangegeven dat de vergoeding voor tijdelijke huisvesting niet  

bij het inkomen (box 1) opgegeven hoeft te worden. De vergoeding die eigenaren krijgen 

voor het zelf regelen van tijdelijke huisvesting kan gevolgen hebben voor de vermogens-

rendementsheffing (box 3), uitkeringen en/of toeslagen. 

NCG adviseert eigenaren die een uitkering en/of toeslagen ontvangen, contact op  

te nemen met de instantie van wie zij de uitkering en/of toeslagen ontvangen. NCG  

adviseert eigenaren dit ook te doen als ze tijdelijk bij iemand anders gaan wonen en  

mogelijk als toeslagpartner of medebewoner worden gezien (zie ook de website van  

de Belastingdienst). Wanneer eigenaren schulden hebben, kan de vergoeding gevolgen 

hebben voor schuldsaneringstrajecten. Het advies aan hen is contact te zoeken met hun 

schuldhulpverlener. 

5.2 NCG regelt tijdelijke huisvesting 

De projectbegeleider stemt met de eigenaar af welke oplossing het best past bij de  

gezinssamenstelling en persoonlijke omstandigheden. Hoelang iemand in een tijdelijke 

woning woont, hangt af van wat er moet gebeuren met de woning. Dit bespreekt een 

projectbegeleider voor een eventuele verhuizing met de bewoner.   
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6. Vergunningen/ecologie 

6.1 Omgevingsvergunning Bouwen 

De eigenaar vraagt de omgevingsvergunning aan bij de gemeente. De eigenaar kan  

ook de aannemer of een adviseur een machtiging geven zodat deze partij de nodige  

vergunningen en toestemmingen aanvraagt. Het gaat dan om zaken zoals een omge-

vingsvergunning en andere toestemmingen zoals een kapvergunning of asbestmelding. 

De eigenaar en aannemer stellen samen vast welke vergunningen en toestemmingen  

nodig zijn. Zij plannen wanneer dit nodig is een vooroverleg in bij de gemeente  

(bijvoorbeeld voor een toets welstand). Niet voor alle versterkingsmaatregelen gelden 

verplichte vergunningen. Met de gemeente kan worden besproken of een vergunning 

noodzakelijk is. 

Elke gemeente heeft voor het vooroverleg in het kader van de versterkingsoperatie  

een speciaal initiatievenloket/intake overleg. De eigenaar (of de aannemer namens  

de eigenaar) vraagt de benodigde vergunningen en toestemmingen aan met de daarvoor 

geldende wettelijke voorschriften. In de aanvraag moet vermeld worden dat het gaat om 

bouwactiviteiten in het kader van de versterkingsoperatie. 

6.2 Wet Kwaliteitsborging 

Per 1 juli 2022 wordt de Wet kwaliteitsborging bouwen (WKB) van kracht. Hierin wordt 

geregeld dat het bouwen voortaan onder private kwaliteitsborging plaatsvindt  

en dat de rol van de gemeente in de vergunningverlening kleiner wordt. Bij private  

kwaliteitsborging heeft de aannemer de verantwoordelijkheid een onafhankelijke  

kwaliteitsborger in te schakelen voor het borgen van de door de aannemer te leveren 

kwaliteit. Dit betreft eisen over inrichten van processen, uitvoeren van toetsen en  

keuringen, aansprakelijkheid en opleververplichtingen naar de eigenaar. Bij EKB wordt 

deels vanuit de komende WKB gewerkt. 

Als de vergunningaanvraag onder een vorm van private kwaliteitsborging wordt  

ingediend kan de gemeente in een versnelde procedure de vergunning verlenen. 

6.3 Tijdelijke huisvesting op eigen erf 

Indien eigenaren zelf tijdelijke huisvesting op het eigen erf organiseren is daar altijd een 

vergunning voor nodig. Deze kan door gemeenten snel verleend worden als de aanvraag 

voldoet aan de Beleidsregel Tijdelijke Huisvesting Versterkingsopgave. 

6.4 Ecologie/generieke ontheffing natuurwet 

De Wet natuurbescherming geldt bij ingrijpende versterkingsmaatregelen aan de  

buitenkant van de woning. Er moet dan rekening gehouden worden met broedende  

vogels, vleermuizen, etc. Deze moeten eerst de kans krijgen om zich te verplaatsen. 

Hiervoor worden maatregelen getroffen. Denk hierbij aan het afsluiten van ingangen, 
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nesten en het plaatsen van nieuwe broed- en schuilplaatsen. Dat kan in bepaalde tijden 

van het jaar. Dat noemen we natuurvrij maken. Bij kleine ingrepen is dit niet nodig. 

NCG heeft hiervoor een generieke ontheffing gekregen van Provincie Groningen.  

Eigenaren kunnen ook gebruik maken van deze ontheffing. Hierdoor is de verplichting om 

het eventueel moeten aanvragen van een eigen ontheffing niet meer noodzakelijk en kan 

worden volstaan met een melding onder de generieke ontheffing. Hiertoe wordt tussen 

NCG en de eigenaar een aanhaakovereenkomst voor de generieke ontheffing gesloten. 

Voor bijzondere gebouwen (kerken, boerderijen, monumenten etc.) en/of situaties  

(bijvoorbeeld winterverblijven kolonies vleermuizen, kerkuilen, etc.) moet een apart  

besluit van de provincie worden verkregen. In dat geval dient dit door de eigenaar en 

aannemer opgenomen te worden in de projectplanning. 

Uitvoering van de werkzaamheden conform ontheffing Wet natuurbescherming is een 

verantwoordelijkheid van de aannemer. Aannemer krijgt opdracht voor natuurinclusief 

ontwerpen, natuurvrij maken en uitvoeren van de mitigatiemaatregelen. De aannemer 

geeft hiervoor opdracht aan een projectecoloog. De projectecoloog geeft een verklaring 

af als de woning natuurvrij is gemaakt en bevestigt tijdens de realisatie middels een  

mitigatieverklaring dat de natuurinclusief maatregelen goed zijn aangebracht. Zonder 

een natuurvrijverklaring kan niet worden gestart met de versterking.  
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7. Duurzaamheid/SNN-subsidie 

Bij het versterken van de woning heeft de eigenaar recht op een subsidie om het huis 

meer duurzaam te maken (de zogenaamde verduurzamingssubsidie).  

7.1 Aanvragen via SNN 

Deze subsidie wordt verstrekt via Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).  

Op de website van SNN staat welke mogelijkheden er zijn: Subsidies voor particulieren | 

SNN 

7.2 Begroten, aanvragen, betalen 

De aannemer kan de maatregelen die de woning meer duurzaam maken uitvoeren  

samen met de versterking. De aannemer stelt samen met de eigenaar een bijbehorende 

begroting op voor de verduurzamingsmaatregelen.  

De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de SNN-subsidie om het  

gebouw te verduurzamen. De begroting hiervoor moet samen met het versterkingsbesluit 

of meeromvattend versterkingsbesluit door de eigenaar worden ingediend bij SNN.  

Wanneer SNN de subsidieaanvraag heeft goedgekeurd, wordt de subsidie uitgekeerd  

en kan de eigenaar de aannemer betalen. 

 

 

 

 

 

  

https://www.snn.nl/particulier
https://www.snn.nl/particulier
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Bijlage 1:  

Voorstel agenda  

projectteamoverleg 

 

Gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase vindt regelmatig overleg plaats tussen  

de eigenaar, de aannemer en eventuele andere adviseurs. De aannemer en eigenaar 

plannen deze afspraken in. De projectbegeleider NCG kan op verzoek aansluiten in een 

projectteamoverleg.  

  

Voor het organiseren van het project komen veel onderwerpen aan bod. Als hulpmiddel 

voor een gestructureerd overleg is onderstaand een standaard agenda opgesteld. Naar 

gelang het project vordert zullen de onderwerpen op de agenda steeds verdere invulling 

krijgen. Door van ieder overleg een verslag te maken (door eigenaar of aannemer) en  

dit in het volgende overleg als agenda te gebruiken, blijven alle acties en afspraken  

onder de aandacht.   

 

 

1. Opening   

2. Opmerkingen verslag vorig overleg 

3. Ingekomen documenten 

4. Algemeen EKB   

5. Projectteam (aannemer/adviseurs) 

6. Opnames  

7. Ontwerp (DO/TO/UO) 

8. Koppelkansen/eigen wensen/verduurzaming  

9. Schade IMG 

10. Overeenkomsten/subsidies/versterkingsbesluit 

11. Tijdelijke huisvesting (THV) 

12. Vergunning en ecologische begeleiding  

13. Planning 

14. Uitvoering 

15. Rondvraag 

16. Volgend overleg 

17. Actielijst 
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Bijlage 2:  

Toelichting subsidieaanvraag 

 

Voorbereidingsubsidie (ontwerpfase): 

1. aanvraagformulier subsidie – de projectbegeleider van NCG vult dit formulier  

gezamenlijk met de eigenaar in.  

2. uittreksel KvK-register - indien sprake van een bedrijf.  

3. kopie bankafschrift – als het subsidiebedrag lager is dan €25.000,- wordt het  

bedrag op de rekening van de eigenaar gestort. 

4. begroting ontwerp- en uitvoeringsfase – dit betreft de opgestelde begroting  

met daarin het taakstellend budget voor de ontwerp- én uitvoeringsfase. Deze  

begroting dient akkoord te zijn voor eigenaar en aannemer en dient beoordeeld  

te zijn door NCG. In het subsidiebesluit voor de ontwerpfase wordt dit taakstellend 

budget benoemd en wordt het budget voor de ontwerpfase toegekend.  

De begroting dient opgesteld te zijn conform de NEN2699 niveau 4.  

5. projectplanning (ontwerpfase) – aan de subsidie wordt een termijn verbonden  

waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten zijn.  

 

Versterkingsubsidie en sloop/nieuwbouwsubsidie: 

1. aanvraagformulier subsidie – de projectbegeleider van NCG vult dit formulier  

gezamenlijk met de eigenaar in.  

2. uittreksel KvK-register - indien sprake van een bedrijf.  

3. kopie bankafschrift – als het subsidiebedrag lager is dan €25.000,- wordt het bedrag 

op de rekening van de eigenaar gestort. 

4. begroting uitvoeringsfase – de opgestelde uitvoeringsbegroting is hiervoor de basis  

en dient te passen binnen het eerder vastgestelde taakstellend budget voor ontwerp- 

en uitvoeringsfase. Deze begroting dient akkoord te zijn voor eigenaar en aannemer 

en dient beoordeeld te zijn door NCG. De begroting dient opgesteld te zijn conform  

de NEN2699 niveau 6.   

5. projectplanning (uitvoering) – aan de subsidie wordt een termijn verbonden  

waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten zijn. 

 

Voorwaarden: 

Voor de subsidie voor ontwerp of uitvoering van de versterking of nieuwbouw van de  

woning gelden deze voorwaarden: 

a) De eigenaar dient met (termijn)facturen van de aannemer aan te tonen dat de  

gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden.  

b) De eigenaar meldt zich bij NCG zodra onvoorziene omstandigheden zich voordoen  

en daardoor de werkzaamheden waarvoor de subsidie is verleend niet of niet op tijd 

kunnen worden uitgevoerd. Dit geldt ook als niet volledig aan de verplichtingen van 

de subsidie kan worden voldaan.  

c) De werkzaamheden waarvoor de subsidie is aangevraagd dienen drie jaar na  

verstrekking van het subsidiebesluit te zijn afgerond. In uitzonderlijke gevallen  

kan de termijn van drie jaar worden verlengd. 

d) Indien het subsidiebedrag hoger is dan €25.000,- dient de eigenaar akkoord te zijn 

met het sluiten van een depotovereenkomst zodat het subsidiebudget via het depot 

ter beschikking wordt gesteld. 
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e) De eigenaar dient bij het geven van opdrachten aan de aannemer en eventuele 

(bouw)adviseurs gebruik te maken van de modelovereenkomsten die daarvoor zijn 

gepubliceerd op de website van de NCG. De ondertekende overeenkomsten dienen 

door de eigenaar (per e-mail of per post) naar NCG te worden gestuurd. Dit geldt 

ook voor tussentijdse wijzigingen van overeenkomsten. 

f) De eigenaar moet rekening te houden met de belangen van eigenaren van andere 

(aangrenzende) gebouwen. De versterking van andere gebouwen mag niet door  

toedoen van de eigenaar onredelijk worden vertraagd of anderszins nadelig worden 

beïnvloed. De versterking in eigen beheer past logisch in het Gemeentelijk  

uitvoeringsplan of benadeelt deze niet. 

g) [optie bij een duur langer dan 12 maanden: De eigenaar dient één keer per jaar  

via een voortgangsverslag inzicht te geven in de voortgang van de activiteiten.] 

h) De eigenaar dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra bij de rechtbank een  

verzoek tot verlening van surseance van betaling, of faillietverklaring (of om de 

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de eigenaar van toepassing te  

verklaren) is ingediend. 
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Bijlage 3:  

Soorten overeenkomsten 

In het traject van EKB worden op een aantal momenten afspraken vastgelegd in  

overeenkomsten tussen eigenaar, aannemer, NCG en notaris. NCG heeft hiervoor  

modelovereenkomsten opgesteld die gebruikt moeten worden. De projectbegeleider  

van NCG helpt de eigenaar en aannemer bij het opstellen van de overeenkomsten. 

De volgende overeenkomsten worden opgesteld. 

 

Ontwikkelovereenkomst  

De eigenaar geeft door de ontwikkelovereenkomst opdracht aan de aannemer om  

het versterkingsadvies uit te werken naar een uitvoeringsgereed plan (Technisch  

Ontwerp/Uitvoeringsgereed Ontwerp). Hierin wordt vastgelegd: 

• De eigenaar is opdrachtgever naar de aannemer. 

• De aannemer geeft opdracht aan de noodzakelijke adviseurs in de ontwerpfase. 

• De aannemer levert de documenten aan voor de omgevingsvergunning en helpt  

de eigenaar bij de vergunningsaanvraag. 

• Het taakstellend budget voor de ontwerp- en uitvoeringsfase. 

• Het recht voor de aannemer het werk te mogen uitvoeren als sprake is van een 

marktconforme aanbieding. 

• De ontwikkelovereenkomst is gebaseerd op standaard voorwaarden in de bouw (De 

Nieuwe Regeling 2011 (REP.2013)). 

 

Aannemingsovereenkomst  

De eigenaar geeft door de aannemingsovereenkomst opdracht aan de aannemer voor  

realisatie van het uitvoeringsgereed plan. Hierin wordt vastgelegd: 

• De eigenaar is opdrachtgever naar de aannemer. 

• De aannemer is hoofdaannemer en geeft opdracht aan de onderaannemers voor  

de realisatie. 

• Het taakstellend budget voor de uitvoeringsfase. 

• De uitvoeringsplanning. 

• De aannemingsovereenkomst is gebaseerd op standaard contract- en aannemings-

overeenkomsten in de bouw (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de  

uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, UAV 2012). 

 

Depotovereenkomst  

De eigenaar, notaris en NCG tekenen de depotovereenkomst. Het depot wordt ingericht 

als een subsidiebedrag hoger is dan €25.000,-. In de depotovereenkomst wordt o.a. 

vastgelegd: 

• Termijnen voor facturatie. 

• Wijze en termijn van goedkeuring facturen: de eigenaar (= opdrachtgever) keurt  

de facturen goed (prestatieverklaring) en stuurt de goedgekeurde factuur door  

naar de projectbegeleider via het mailadres info@nationaalcoordinatorgroningen.nl.  

De projectbegeleider tekent de factuur voor gezien en stuurt de factuur door naar  

de notaris. De notaris gaat vervolgens over tot uitbetaling aan de aannemer. 

• Als de eigenaar de woning overdraagt aan een nieuwe eigenaar tijdens de periode  

van ontwerp- en/of uitvoering van het versterkingsplan, kan de subsidie en het depot 

worden overgedragen.   

mailto:info@nationaalcoordinatorgroningen.nl
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De werkzaamheden die voor rekening van de eigenaar zijn, worden door de aannemer 

rechtstreeks gefactureerd bij de eigenaar. Indien gewenst kan de eigen financiering  

van de eigenaar in het depot worden opgenomen. 

Wanneer de eigenaar gebruik maakt van een subsidie (bijvoorbeeld verduurzaming  

of monumenten) of uitgekeerd schadebedrag (TCMG) en er is sprake van vermenging/  

samenloop met de versterkingswerkzaamheden, dan worden de niet versterking  

gerelateerde werkzaamheden door de aannemer rechtstreeks gefactureerd bij  

de eigenaar.  

Aanhakingsovereenkomst generieke ontheffing  

Wet Natuurbescherming  

De eigenaar en NCG tekenen deze overeenkomst. Hierin wordt vastgelegd dat de eige-

naar gebruik kan maken van de generieke ontheffing voor de Wet Natuurbescherming  

die op naam van NCG staat en verplicht de eigenaar zich te houden aan de voorwaarden 

uit deze ontheffing, inclusief de toetsing hierop en de aan te leveren verklaringen. 

 

Bruikleenovereenkomst tijdelijke huisvesting  

(indien van toepassing) 

Indien de eigenaar gebruik maakt van de tijdelijke huisvesting via NCG (dus niet  

zelf organiseren met maandelijkse vergoeding), wordt door de eigenaar een  

bruikleenovereenkomst ondertekend met de eigenaar van de tijdelijke huisvesting. 
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