Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
Met de subsidieregeling wordt uitvoering gegeven aan de breed gedragen politieke en
maatschappelijke wens om de inwoners van het aardbevingsgebied in de provincie Groningen
tegemoet te komen en te investeren in toekomstbestendige gebouwen in het aardbevingsgebied.
Deze regeling beoogt uitvoering te geven aan de bestuurlijke afspraken die hierover zijn gemaakt
op 6 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 33 529, nr. 830).

2. Wie zijn betrokken?
De subsidieregeling richt zich op eigenaren van gebouwen in het aardbevingsgebied.
Aangezien de subsidieregeling onderdeel uitmaakt van de uitwerking van de bestuurlijke
afspraken, zijn bij het opstellen van deze regeling de aardbevingsgemeenten, NCG en Rijk
betrokken. Samenwerkingsverband Noord Nederland zal de regeling uitvoeren.

3. Wat is het probleem?
Groningen wordt veiliger door het besluit van het kabinet om de gaswinning uit het Groningenveld
af te bouwen. Daarnaast is de bouwkundige kennis van de gevolgen van aardbevingen op
gebouwen toegenomen en is er een typologie-aanpak ontwikkeld waarmee gebouwen sneller
kunnen worden beoordeeld. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de versterkingsopgave.
Door toepassing van de nieuwe inzichten kan niet alleen aan de eigenaar veel sneller duidelijkheid
worden geboden over de veiligheid van hun gebouw, maar is daardoor ook aannemelijk dat een
groot deel van de gebouwen in Groningen geen of minder zware versterkingsmaatregelen meer
nodig heeft. Bestuurlijke afspraken zijn gemaakt om eigenaren tegemoet te komen voor de lange
doorlooptijd van de versterkingsoperatie, uitgestelde investeringen in onderhoud en verbetering
van het gebouw en de gewekte verwachtingen die zij mogelijk hadden dat hun gebouw zwaar
versterkt moest worden.
4. Wat is het doel?
Eigenaren een tegemoetkoming te bieden waarmee zij hun gebouw kunnen verbeteren en
verduurzamen. Daarmee worden eigenaren gestimuleerd om de gebouwen in Groningen een
kwaliteitsimpuls te geven en het woon-en verblijfcomfort te vergroten.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Zie onder 3.
6. Wat is het beste instrument?
Gekozen is voor een subsidie-instrument omdat met de regeling beoogd wordt eigenaren een
financiële bijdrage te geven voor activititeiten gericht op verduurzaming, onderhoud en
verbetering van gebouwen.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De subsidie stimuleert verduurzaming van de gebouwde omgeving en heeft daarmee een
positieve impact op het milieu. De investeringen aan het gebouw zorgen voor meer
werkgelegenheid en meer wooncomfort voor burgers.

