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Heeft u van NCG of de gemeente  
een brief gekregen waarin staat dat  

uw gebouw onderdeel is van het  
versterkingsprogramma? 

Bent u eigenaar van een gebouw met woonbestemming met 
een postcode in het gebied van de waardedalingsregeling van 

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) of postcodes 9679, 
9681 of 9682? En is het gebouw gebouwd voor 1 januari 2016?

Heeft u van uw gemeente een brief gekregen 
waarin staat dat u in aanmerking komt voor  

een vergoeding van 30.000 euro door moeilijk 
uitlegbare verschillen in uw buurt? (Blok B)

Heeft u een beoordelingsrapport 
of versterkingsadvies met de oude 
inzichten (NPR 9998:2018 tijdvak 2  

of ouder)?

Is uw gebouw al versterkt?  
Of is er al een overeenkomst  

met een aannemer of  
depotovereenkomst voor  

de versterking van uw gebouw?

Heeft u van uw gemeente een vervolgbrief gekregen 
waarin staat dat u kunt kiezen voor een aanvullend 

pakket (versterkings)maatregelen? Voldoet uw gebouw aan  
de veiligheidsnorm?

Kiest u voor het pakket 
aanvullende (versterkings)

maatregelen?

U komt in 
aanmerking voor 
een subsidie van 
10.000 euro. Aan  

te vragen via SNN.

U komt in 
aanmerking voor 
een subsidie van 
17.000 euro. Aan 

te vragen via SNN.

U komt in aanmerking voor 
een subsidie van 7.000 euro. 

Aan te vragen via SNN. Bij 
sommige projecten is deze 
subsidie al onderdeel van  
het versterkingsproject.

U komt in aanmerking voor een 
subsidie van 17.000 euro en een 

tegemoetkoming van 13.000 euro. 
Aan te vragen via SNN.

De versterkingsmaatregelen  
worden uitgevoerd. U komt in 

aanmerking voor een subsidie van 
7.000 euro. Aan te vragen via SNN.  

Bij sommige projecten is deze 
subsidie al onderdeel van het 

versterkingsproject.

U komt in aanmerking 
voor een subsidie van 

17.000 euro en een 
tegemoetkoming van 

13.000 euro. Aan te vragen 
via SNN (Blok B).

U komt niet in 
aanmerking voor 

een subsidie.

De versterkingsmaatregelen 
worden uitgevoerd. U komt in 
aanmerking voor een subsidie 
van 7.000 euro. Aan te vragen 

via SNN. Bij sommige projecten 
is deze subsidie al onderdeel 
van het versterkingsproject.

Heeft u recht op 
een vergoeding?
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Disclaimer: Dit overzicht is niet van toepassing op de groep 1.588, Zandplatenbuurt-Zuid en Hart van Opwierde. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
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U kunt kiezen voor een beoordeling 
met de nieuwste inzichten. Kiest 
u voor een beoordeling met de 

nieuwste inzichten? 
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