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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van PS 2 juni 2021 over
Motie bodemdaling en funderingsherstel (M2021-1 6)

Geachte voorzitter/l eden,

ln uw vergadering van 2 juni 2021 heeft u ons via de motie bodemdaling en funde-
ringsherstel opgeroepen er bij het kabinet op aan te dringen dat er snel een duur-
zame, adequate en laagdrempelige regeling moet komen om gedupeerde bewoners
die tussen wal en schip dreigen te raken, financieel te hulp te kunnen schieten. Met
een brief aan de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en

lnfrastructuur en Waterstaat geven wij invulling aan deze toezegging.

Aanvullend op de brief aan beide ministeries is ook aangegeven om als provincie zelf
na te gaan welke financiële instrumenten geschikt en beschikbaar zijn om gedupeerde
burgers, van wie schade niet op derde partijen verhaald kan worden, financieel te kun-
nen ontlasten om hun fundering duurzaam te laten herstellen. Het geëigende instru-
ment is hiervoor het huidige Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Een lagere overheid
die is aangesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
(SVn) kan hiervan gebruik maken door een specifieke samenwerkingsovereenkomst
aan te gaan voor genoemd fonds en daarvoor cofinanciering beschikbaar stellen. Wij
zullen dit in eerste instantie samen met de gemeente Emmen onderzoeken en de uit-
komsten hiervan worden in het voorjaar 2022 verwacht.

Ook is er toegezegd om een 'Quick scan' uit te voeren waar de funderingsproblema-
tiek zich in Drenthe voordoet of kan gaan voordoen. Voor het uitvoeren van de Quick
scan wordt gebruik gemaakt van bestaande beschikbare informatie op het gebied van
bodemopbouw, g rondwatersta nd en, f u nderi n gstype etc.
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Ook wordt er een inventarisatie van schademeldingen als gevolg van bodemdaling bij
gemeenten en waterschappen gedaan. De resultaten van de quick scan zullen wij in
het voorjaar van 2O22 presenteren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlagen:
Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Brief aan de minister van lnfrastructuur en Waterstaat

md/coll.
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Onderwerp: Bodemdaling en funderingsherstel

Geachte mevrouw Ol leng ren,

Op 2 juni 2021 namen Provinciale Staten van Drenthe een motie aan over bodem-
daling en funderingsherstel.

ln de motie wordt gevraagd een 'quick scan' uit te voeren naar waar zich in
Drenthe funderingsproblematiek voordoet en kan gaan voordoen. Ook wordt in
de motie gevraagd om na te gaan welke financiële instrumenten geschikt en be-

schikbaar zijn om gedupeerde inwoners, van wie schade niet op derde partijen
verhaald kan worden, financieel te kunnen ontlasten om hun fundering duur-
zaam te laten herstellen.

Aanleiding voor de motie is de bodemdaling die in diverse gebieden in de pro-
vincie Drenthe optreedt door veenoxidatie en zettingen als gevolg van onder an-

dere lage grondwaterstanden, verdroging van de ondergrond door hete droge
zomers of een combinatie van factoren. Deze bodemdaling leidt tot veel onrust
onder inwoners vanwege angst voor schade aan het eigen huis door verzak-

kingen en waardedaling van particulier bezit.

Een van de gebieden waar deze problematiek speelt is zuidoost-Drenthe. Uit de

omgeving van Nieuw-Amsterdam zijn de afgelopen jaren tientallen meldingen
gekomen van schades aan woningen, mogelijk als gevolg van bodemdaling. De

provincie Drenthe heeft hier samen met de gemeente Emmen en het waterschap
Vechtstromen onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken van de bodemdaling
en de relatie met de opgetreden schades. De verschillende overheden in Drenthe
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hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid, maar omdat wij gezamenlijk de
zorg voor de inwoners delen, hebben wij dit met elkaar opgepakt.

Bodemdaling en extreem lage grondwaterstanden kunnen leiden tot grote
schade aan funderingen van woningen en gebouwen. De complexiteit van de
problematiek leidt er toe dat herstel van funderingsschade meestal niet gedekt
wordt via de woonverzekering, waardoor voor huizenbezitters met een smalle
beurs dit niet te financieren is.

Per Kamerbrief hebt u op d.d. 3 december 2019 de Tweede Kamer laten weten
dat het wenselijk is om een laagdrempelige leenfaciliteit voor funderingsherstel
voor de hierboven genoemde doelgroep beschikbaar te houden. De Tweede
Kamer heeft een motie aangenomen (motie Nijboer, december 2020) om te
komen tot een Aanvalsplan Funderingsschade. De voortgang van de aanpak van

deze problematiek is besproken in de Stuurgroep Ruimtelijke adaptatie op
30 september 2021. Wij waarderen het feit dat het Rijk de regie op dit onder-
werp pakt en de aanpak die is opgenomen in "Programma Aanpak Funderings-
problematiek, Notitie BZK-RVO, versie augustus 2021". Onderdeelvan de aanpak
is financièle ondersteuning voor huiseigenaren die geen lening kunnen krijgen in

de markt. Of dit betekent dat het huidige fonds wordt uitgebreid of een opvolg
krijgt, blijkt nog niet uit de aanpak. Wij vragen u bovendien om hiervoor nu al

voldoende middelen te reserveren en niet te wachten tot de diverse actiepunten
zijn uitgewerkt.

Gelet op de toename van funderingsschade als gevolg van bodemdaling, lage
grondwaterstanden en de verwachte klimaatontwikkelingen vragen wij u met de

nodige urgentie een duurzame, adequate en laagdrempelige regeling op te
zetten om gedupeerde inwoners die tussen wal en schip dreigen te raken finan-
cieel te hulp te kunnen schieten.

Wij vragen u om dit thema gezamenlijk op te pakken met het Ministerie van

lnfrastructuur en Waterstaat en daarom is deze brief tevens aan minister Visser
gestuurd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Motie 2021-16 Bodemdaling en funderingsherstel
md/coll.

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe
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Onderwerp: Bodemdaling en funceringsherstel

Geachte mevrouw Visser,

Op 2 juni 2021 namen Provinciale Staten van Drenthe een motie aan over bodem-

daling en funderingsherstel.

ln de motie wordt gevraagd een 'quick scan' uit te voeren naar waar zich in
Drenthe funderingsproblematiek voordoet en kan gaan voordoen. Ook wordt in
de motie gevraagd om na te gaan welke financiële instrumenten geschikt en be-

schikbaar zijn om gedupeerde inwoners, van wie schade niet op derde partijen
verhaald kan worden, financieelte kunnen ontlasten om hun fundering duur-
zaam te laten herstellen.

Aanleiding voor de motie is de bodemdaling die in diverse gebieden in de pro-
vincie Drenthe optreedt door veenoxidatie en zettingen als gevolg van onder an-

dere lage grondwaterstanden, verdroging van de ondergrond door hete droge
zomers of een combinatie van factoren. Deze bodemdaling leidt tot veel onrust
onder inwoners vanwege angst voor schade aan het eigen huis door verzak-

kingen en waardedaling van particulier bezit.

Een van de gebieden waar deze problematiek speelt is zuidoost-Drenthe. Uit de

omgeving van Nieuw-Amsterdam zijn de afgelopen jaren tientallen meldingen
gekomen van schades aan woningen, mogelijk als gevolg van bodemdaling. De

provincie Drenthe heeft hier samen met de gemeente Emmen en het waterschap

Vechtstromen onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken van de bodemdaling
en de relatie met de opgetreden schades. De verschillende overheden in Drenthe
hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid, maar omdat wij gezamenlijk de
zorg voor de inwoners delen, hebben we dit met elkaar opgepakt.
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Bodemdaling en extreem lage grondwaterstanden kunnen leiden tot grote
schade aan funderingen van woningen en gebouwen. De complexiteit van de
problematiek leidt er toe dat herstel van funderingsschade meestal niet gedekt
wordt via de woonverzekering, waardoor voor huizenbezitters met een smalle

beurs dit niet te financieren is.

Per Kamerbrief heeft minister Ollengren op d.d. 3 december 2019 de Tweede
Kamer laten weten dat het wenselijk is om een laagdrempelige leenfaciliteit voor
funderingsherstel voor de hierboven genoemde doelgroep beschikbaar te
houden. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen (motie Nijboer, decem-
ber 2020) om te komen tot een Aanvalsplan Funderingsschade. De voortgang van
de aanpak van deze problematiek is besproken in de Stuurgroep Ruimtelijke
adaptatie op 30 september 2021. Wij waarderen het feit dat het Rijk de regie op
dit onderwerp pakt en de aanpak die is opgenomen in "Programma Aanpak Fun-

deringsproblematiek, Notitie BZK-RVO, versie augustus 2021'. Onderdeelvan de
aanpak is financiële ondersteuning voor huiseigenaren die geen lening kunnen
krijgen in de markt. Of dit betekent dat het huidige fonds wordt uitgebreid of
een opvolg krijgt, blijkt nog niet uit de aanpak. Wij vragen u bovendien om
hiervoor nu al voldoende middelen te reserveren en niet te wachten tot de

diverse actiepunten zijn uitgewerkt.

Gelet op de toename van funderingsschade als gevolg van bodemdaling, lage
grondwaterstanden en de verwachte klimaatontwikkelingen vragen wij u met de
nodige urgentie een duurzame, adequate en laagdrempelige regeling op te zet-

ten om gedupeerde inwoners die tussen wal en schip dreigen te raken financieel
te hulp te kunnen schieten.

Wij vragen u om dit thema gezamenlijk op te pakken met het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en daarom is deze brief tevens aan

minister Ollengren gestuurd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Motie 2021-16 Bodemdaling en funderingsherstel
wa/coll.

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe




