
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 5 juli 2022  
Ons kenmerk 27/5.1/2022001009 
Behandeld door team Water, Bodem en Milieu   
Onderwerp: Brief minister De Jonge over bodemdaling en funderingsherstel (mo-
tie M2021-16)  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de inhoudelijke reactie van minister De Jonge (d.d. 
17 mei 2022) op de brief die wij 16 november 2021 stuurden als uitvloeisel van 
uw motie over bodemdaling en funderingsherstel. Daarin wordt onder andere 
vermeld dat er wordt gewerkt aan de toekomstverkenning Fonds Duurzaam  
Funderingsherstel en dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid om het fonds 
landelijke werking te geven. De Tweede Kamer wordt nog voor het zomerreces 
geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning naar de toekomst van het 
fonds.  
 
Daarnaast hebben wij u op 12 april 2022 nader geïnformeerd over de afdoening 
van de motie waarin vier mogelijke ondersteuningsinstrumenten samen met de 
gemeente Emmen zijn onderzocht, mede omdat de gemeenteraad hier in een 
motie ook om heeft gevraagd. Uit deze verkenning lijken de instrumenten  
‘aansluiting bij Fonds Duurzaam Funderingsherstel’ en ‘subsidie op bodem en 
funderingsonderzoek’ het meest kansrijk. De gemeente Emmen gaat deze instru-
menten verder uitwerken en toetsen. Als deze instrumenten geschikt blijken, zal 
de gemeenteraad uiteindelijk besluiten of zij deze wil inzetten. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage Brief minister De Jonge (17 mei 2022) 
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Geachte voorzitter,

Hartelijk dank voor uw brief d.d. 16 november 2027 over de door de Provinciale
Staten aangenomen motie over Bodemdaling en funderingsherstel. Mede namens
de minister van Infrastructuur en Waterstaat stuur ik u hierbij mijn reactie.

Ik ben blij met de aandacht die er vanuit de provincie Drenthe is voor het
vraagstuk van bodemdaling en funderingsherstel. U geeft aan een'quick scan'te
gaan uitvoeren naar waar de Drentse funderingsproblematiek zich momenteel
voordoet en kan gaan voordoen in de toekomst. Dit sluit goed aan bij mijn
streven om de aard, omvang en spreiding van de problematiek zowel nationaal
als lokaal beter in beeld te krijgen. Dit is een van de actielijnen van het
Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek uitgevoerd door de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland. Bij dit programma kunnen gemeenten ook voor
ondersteuning op maat terecht.

In uw brief verzoekt u mij samen met de minister van Infrastructuur en
Waterstaat met de nodige urgentie een duurzame, adequate en laagdrempelige
regeling op te zetten om gedupeerde inwoners die tussen wal en schip dreigen te
raken financieel te hulp te kunnen schieten.
ln 2OI7 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties het
Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) ingesteld. Dit is een voorziening op
nationaal niveau voor mensen die om uiteenlopende redenen geen lening kunnen
krijgen voor funderingsherstel bij de bank. Zij kunnen een lening krijgen via het
fonds, dat uitgevoerd wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
Echter, alleen bewoners uit gemeenten die zijn aangesloten bij het FDF kunnen
gebruik maken van het fonds. Dit is ook een van de redenen dat het aantal
jaarlijkse aanvragen beduidend lager ligt dan bij de oprichting van het fonds op
grond van de problematiek verwacht werd. Mijn ministerie werkt daarom aan een
verkenning naar alternatieven voor het fonds, waarbij zowel wordt gekeken naar
de voorwaarden van het fonds als de mogelijkheid om het fonds landelijke
werking te geven. In de tussentijd is het voor gemeenten mogelijk om toe te
treden tot het FDF om hun bewoners in staat te stellen om een lening bij het FDF
aan te vragen.
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Ik zal de Tweede Kamer voor de zomer van Zol|informeren over de uitt<omsien
van de verkenning naar de toekomst van het FDF. Mijn ambtenaren zullen u te
zijner tijd op de hoogte stellen.

Hoogachtend,
De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

de ge

DG Bestuur, Ruamte en
Wonen
Directie Bouwen en Energie
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