
> Retouradres Postbus 3006 9701 DA Groningen 

Gemeente Groningen - Stadsontwikkeling 

T.a.v. R. Lombaerts 

Postbus 30026 

9700 RM GRONINGEN 

  Postadres 
Postbus 3006 
9701 DA Groningen 

R. Atsma 
T 06-55 49 39 45 
r.atsma@nationaalcoordinatorgr 

oningen.nl 

Datum 1 april 2021 Ons kenmerk 

Betreft Bevestiging bijdrage funderingsonderzoek Woltersum NCG / 21057062 

Uw kenmerk 
8415765 

Bijlage(n) 

Geachte heer Lombaerts, 

Op 6 januari 2021 zijn de besluiten zoals genomen in de Lokale Stuurgroep 

Versterken en Vernieuwen uitgewerkt in nadere afspraken. 

De gemeente is voornemens door middel van een subsidieregeling de eigenaren van 

de woningen in staat te stellen een nader onderzoek naar de staat van de fundering 

van hun woning te laten uitvoeren. Bij deze bevestig ik de gemaakte afspraak dat 

NCG aan de uitvoering van deze regeling een financiële bijdrage zal leveren. De 

bijdrage betreft een bedrag van maximaal € 10.000,00 inclusief BTW per woning 

voor het betreffende funderingsonderzoek, inhoudende een totale voorcalculatie van 

maximaal € 1.690.000,00 inclusief BTW. 

NCG zal dit totaal bedrag op basis van bevoorschotting aan de gemeente 

overmaken, waarbij de werkelijke kosten op basis van nacalculatie met dit bedrag 

worden verrekend tot het hiervoor vermelde maximum. Een eventueel overschot zal 

door de gemeente aan NCG worden geretourneerd. 

Wij verzoeken u voor 1 juli 2022 de eindcalculatie te overhandigen met daarbij een 

aantoonbare onderbouwing van de werkelijk gemaakte kosten. Met deze 

verantwoording wordt de toekenning rechtmatig onderbouwd en verantwoord. 
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De gemeente kan naar aanleiding van dit schrijven een voorschotfactuur aan NCG 

doen toekomen, onder vermelding van opdrachtnummer 0-11183, naar 

facturen@nationaalcoordinatorgroningen.nl met tenaamstelling; Ministerie van 

binnenlandse Zaken 

Nationaal coôrdinator Groningen 

Paterswoldseweg 1 

9726 BA Groningen 

Ik neem aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Spijkerman 
Algemeen directeur Nationaal Coôrdinator Groningen 
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