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Geachte voorzitter/leden,  
 
Vanuit het buitengebied tussen Nieuw-Amsterdam/Veenoord en Erica zijn eind 
2019 tientallen schademeldingen binnengekomen over bodemdaling, die op 
voorhand niet eenduidig te verklaren zijn. Hierop zijn de gemeente Emmen, de 
provincie Drenthe en het waterschap Vechtstromen gezamenlijk een onderzoek 
gestart in het pilotgebied Nieuw-Amsterdam e.o.  
Er is onder andere onderzoek gedaan naar de opgetreden bodemdaling en de 
oorzaak, de toekomstverwachtingen en wat hiervan geleerd kan worden voor 
andere gebieden. Uit het in 2021 opgeleverde onderzoek (Statenbrief 
20/5.10/2021000876) kwam naar voren dat de oorzaak in een combinatie van  
factoren ligt. De toekomstverwachting is dat verdere daling van de bodem waar-
schijnlijk is, ook in de rest van de gemeente, onder andere ten gevolge van  
klimaatverandering en dalende grondwaterstanden. Dit heeft mede geleid tot 
een motie ‘Bodemdaling en funderingsherstel’ (2 juni 2021) die zowel in uw  
Staten als in de gemeenteraad van Emmen is aangenomen. 
 
De motie omvat drie onderdelen, te weten:  
1. het uitvoeren van een quick scan waar de funderingsproblematiek in Drenthe 

zich voordoet of kan gaan voordoen; 
2. 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 kunnen ontlasten om hun fundering duurzaam te laten 
herstellen; 

3. er bij het kabinet op aan te dringen dat er snel een duurzame, adequate en 
laagdrempelige regeling komt om gedupeerde bewoners die tussen wal en 
schip dreigen te raken financieel te hulp te kunnen schieten.  
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Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van de motie. Over onderdeel 
3 van de motie bent u in november 2021 door ons geïnformeerd, met daarbij de 
brief die wij aan het kabinet hebben gestuurd om de oproep kracht bij te zetten. 
Met betrekking tot de onderdelen 1 en 2 van de motie informeren wij u onder-
staand met een verwijzing naar bijgevoegde bijlagen.  
  
1. Quick scan funderingsproblematiek (bijlage 1) 
Om in beeld te brengen waar de funderingsproblematiek zich in Drenthe  
voordoet of kan gaan voordoen is gebruik gemaakt van de risicokaarten in de  
klimaateffectatlas, kennis opgedaan bij het Kennis Centrum Aanpak Funderings-
problematiek en is een inventarisatie gedaan bij de Drentse gemeenten. Op basis 
hiervan komen enkele concrete potentiële aandachtsgebieden voor funderings-
problematiek naar voren in de gemeenten: 
- Emmen 
- Borger-Odoorn 
- Noordenveld 
- Midden-Drenthe 
- Hoogeveen 
- Assen 
 
Naar aanleiding van de Quick scan zijn enkele onderzoeksvragen geformuleerd. 
Deze vragen krijgen een plek in de ‘Strategie Overige veengronden’ waar wij  
samen met de provincie Groningen en de waterschappen Drents Overijsselse 
Delta, Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Vechtstromen aan werken.  
 
2. Verkenning financiële instrumenten inzake funderingsschadeherstel (bijlage 2) 
De verantwoordelijkheid voor de aanpak van bodemdaling/funderingsherstel ligt 
in beginsel bij de eigenaar van de woning of het gebouw. Funderingsherstel 
vraagt om een deskundige aanpak en een forse investering. Niet alle huis- 
eigenaren hebben de organisatorische en/of financiële draagkracht om passende 
maatregelen te nemen, zowel preventief als curatief. 
 
Naar aanleiding van de motie is onderzocht welke financiële instrumenten  
geschikt en beschikbaar zijn om door bodemdaling gedupeerde inwoners met 
schade aan de fundering te ondersteunen. Omdat de motie, zoals aangenomen 
door uw Staten, in bijna dezelfde vorm is aangenomen in de gemeenteraad van 
Emmen, is de verkenning in gezamenlijkheid uitgevoerd.  
 
In de verkenning is naar mogelijke financiële ondersteuningsinstrumenten ge- 
keken, mede op basis van ervaringen in gemeenten elders in het land. Dit heeft 
geresulteerd in een viertal mogelijke instrumenten:  
1. aansluiting bij Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) 
2. opzetten van een eigenstandige regeling subsidieregeling funderingsherstel 
3. kwijtschelding bouwleges 
4. subsidie op bodem en funderingsonderzoek 
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Deze instrumenten kunnen eventueel in een mix worden toegepast. Omdat de 
instrumenten qua uitvoering vooral het terrein van de gemeente treffen, zijn de 
vier mogelijkheden reeds in de gemeentelijke organisatie op uitvoerbaarheid be-
sproken. Conclusie hiervan is dat vooral optie 1 en 4 kansrijk zijn voor nadere uit-
werking. 
 
Er zijn op dit moment geen financiële middelen in de provinciale begroting be-
schikbaar om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Omdat wij ons als geza-
menlijke overheden wel betrokken voelen, blijven wij ons inzetten om de pro-
blematiek op te helderen en samen met de gemeente en het waterschap naar 
mogelijke oplossingen te zoeken om inwoners te ondersteunen, zodat zij de  
funderingsschade duurzaam kunnen herstellen. Een stap die reeds gezet is, is de 
opening van een loket voor inwoners, zodat zij op één plaats al hun vragen  
kunnen stellen. Daarnaast heeft de gemeente Emmen nog een onderzoek in uit-
voering “ernst en omvang schade” waarvan zij de uitkomsten wil afwachten al-
vorens een besluit te nemen over het al dan niet inzetten van een regeling. Dit 
onderzoek is naar verwachting voor de zomervakantie gereed.  
 
3. Brief van Gedeputeerde Staten aan de ministers van Binnenlandse zaken en 

Koningsrelaties en Infrastructuur en Waterstaat  
Gelet op de toename van funderingsschade als gevolg van bodemdaling, lage 
grondwaterstanden en de verwachte klimaatontwikkelingen is op 16 november 
2021 naar beide ministeries een eensluidende brief (kenmerk 46/5.4/2021002060) 
verstuurd. Daarbij dringen wij er bij het kabinet op aan dat er snel een duur-
zame, adequate en laagdrempelige regeling komt om gedupeerde bewoners die 
tussen wal en schip dreigen te raken financieel te hulp te kunnen schieten.  
Hierover bent u per brief geïnformeerd. Hoewel er formeel nog geen antwoord 
op de brief is ontvangen is er ook bij het Rijk urgentiebesef om actie te onder- 
nemen ten aanzien van funderingsschade. Dit is in 2019 in een Kamerbrief van 
minister Ollongren nog eens duidelijk verwoord waarin zij de Tweede Kamer 
heeft laten weten dat het wenselijk is om een laagdrempelige leenfaciliteit voor 
funderingsherstel voor de bedoelde doelgroep beschikbaar te houden. 
 
Vervolgproces  
Met bovengenoemde resultaten is uitvoering gegeven aan de motie, maar zijn 
wij nog niet klaar. Wij staan nog maar aan het begin van een proces dat in een 
(zeer nabije) toekomst een belangrijk dossier zal worden voor zowel Rijk, pro- 
vincie als gemeenten. Het Rijk pakt de regie op een deel van dit dossier en de 
aanpak die is opgenomen in het "Programma Aanpak Funderingsproblematiek, 
Notitie BZK-RVO, versie augustus 2021'. Of dit betekent dat het huidige fonds 
wordt uitgebreid of een vervolg krijgt, blijkt nog niet uit de aanpak. Wij hebben 
in de brief aan de ministeries gevraagd om hiervoor nu al voldoende middelen te 
reserveren en niet te wachten tot de diverse actiepunten zijn uitgewerkt. 
 
Er ligt nu een eerste voorzet voor potentiële aandachtsgebieden. Voor een na-
dere risico-inventarisatie is meer informatie nodig.  
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Ten eerste is er op dit moment geen betrouwbaar en uniform beeld van de  
klachten van inwoners; ten tweede ontbreekt in veel gebieden kennis van de  
lokale bodem- en funderingstypen om de mogelijke oorzaken van funderings-
problematiek met de bijbehorende mogelijke veroorzaker te kunnen achter- 
halen.  
 
Wij zullen de komende periode gebruiken om ambtelijk afstemming te zoeken 
met gemeenten en waterschappen om te bespreken welke onderlinge rolver- 
deling de verschillende overheden zien met betrekking tot de funderingsproble-
matiek en in hoeverre bij de gemeenten en waterschappen behoefte is aan een 
centraal loket voor inwoners met vragen over funderingsschade. Er wordt verder 
besproken of de gemeenten die in de Quick scan naar voren komen, daadwer- 
kelijk de gemeenten met de aandachtsgebieden voor funderingsproblematiek 
zijn, en of er ook in andere gemeenten, gebieden aangemerkt zouden moeten 
worden als aandachtsgebied. Ook zal nagegaan worden welk nader onderzoek 
uitgevoerd zal gaan worden om per aandachtsgebied na te gaan wat het daad-
werkelijke risico op funderingsproblematiek is. Tot slot gaan we afspraken maken 
hoe we tot een goede uitwisseling van kennis van en ervaringen met de bodem-
dalings- en funderingsproblematiek tussen de overheden onderling, en richting 
inwoners en bedrijven kunnen komen. 
 
Bredere veenopgave 
De veenopgave in Drenthe beperkt zich niet alleen tot de funderingsproble- 
matiek. Er zijn ook op andere fronten risico’s en kansen in veengebieden. Om de 
brede veenopgave in Drenthe in beeld te brengen, zijn wij daarom samen met de 
provincie Groningen en de Drents en Groningse waterschappen bezig met het 
opstellen van de zogenoemde Strategie Overige Veengronden. In deze strategie 
komen onder meer aan de orde: 
1) waar de overige veengronden liggen; 
2) wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van bodemdaling door veenoxidatie; 
3) wat de mogelijkheden zijn voor Drenthe om bij te dragen aan de klimaatdoel-

stellingen uit het Klimaatakkoord door de beperking van CO2-uitstoot als  
gevolg van veenoxidatie; 

4) hoe wij met de andere overheden binnen Drenthe om kunnen gaan met fun-
deringsproblematiek; 

5) hoe wij drinkwater kunnen beschermen door veenoxidatie tegen te gaan; 
6) op welke wijze wij overige vraagstukken rond veen kunnen oppakken.  
 
De verwachting is dat een eerste aanzet voor de Strategie Overige Veengronden 
in de zomer 2022 wordt opgeleverd. 
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Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlagen: Bijlagen: 
1. Quick scan funderingsproblematiek Drenthe 
2. Memo ‘Verkenning financiële instrumenten inzake funderingsschadeherstel’ 
 
md/coll. 
 



Quick scan funderingsproblematiek Drenthe  
 
 
Aanleiding 
Door GS (vergadering PS 2 juni 2021) is toegezegd om een ‘Quick scan’ uit te voeren waar de 
funderingsproblematiek zich in Drenthe voordoet of kan gaan voordoen. Ook is toegezegd dat 
er een inventarisatie van schademeldingen als gevolg van bodemdaling bij gemeenten en water-
schappen wordt gedaan.   
 
Doel Quick scan 
1. In beeld brengen ‘waar de funderingsproblematiek zich in Drenthe voordoet of kan gaan 

voordoen’ 
2. Inventarisatie schademeldingen bij gemeenten en waterschappen 
 
Resultaten Quick scan 
Spoor 1. In beeld brengen ‘waar de funderingsproblematiek zich in Drenthe voordoet of kan 
gaan voordoen’ 
Tot grofweg 1970 werd de fundering van panden vaak uitgevoerd met houten funderingspalen 
of de panden werden ondiep (ook wel: ‘op staal’)  gefundeerd. Funderingsproblematiek is de 
verzamelnaam voor de problematiek rond schade aan deze funderingen. De problematiek ont-
staat als het pand / de woning ongelijkmatig (ver)zakt of niet langer voldoende gedragen wordt 
door de fundering. 
 
Beide soorten funderingen kunnen kwetsbaar zijn voor schade als veen of klei in de ondergrond 
voorkomt. Klimaatverandering vergroot de kans op schade, vooral door paalrot bij houten fun-
deringen en scheefzakken door verschilzetting bij ondiepe fundering.  
 
Om in beeld te brengen waar de funderingsproblematiek zich in Drenthe voordoet of kan gaan 
voordoen is gebruik gemaakt van de klimaateffectatlas1. Op basis van de bodemkaart, data van 
funderingstypen en klimaatscenario’s zijn risicokaarten voor de provincie Drenthe samengesteld 
voor paalrot en verschilzettingen.  
 
 

 
1 https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/risicokaarten-funderingen. Deze atlas geeft een eerste in-
druk van de effecten van klimaatverandering nu en in de toekomst. 

https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/risicokaarten-funderingen


 
 
Interpretatie kaartbeelden 
Op basis van de risicokaarten voor paalrot lijkt paalrot geen groot risico in de provincie Drenthe. 
Uit de risicokaarten voor verschilzettingen, komen wel enkele specifieke aandachtsgebieden 
naar voren: 
- Zuidelijke delen van de gemeente Emmen (omgeving Nieuw-Amsterdam en Bargerveen) 
- Zuidelijk delen van de gemeenten Hoogeveen en De Wolden (tussen Hoogeveen en Coevor-

den) 
- Noordelijk deel van de gemeente Noordenveld (omgeving Onlanden)   
 
Spoor 2. Inventarisatie schademeldingen bij gemeenten en waterschappen 
Een eerste ingang tot inzicht naar het aantal schademeldingen in Drenthe is verkregen via het 
KCAF, het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek2. Het KCAF verzamelt meldingen 
rond funderingsproblematiek en ontsluit het aantal meldingen anoniem op gemeente niveau.  
Op de website van het KCAF staat een kaart met de meldingen van de afgelopen 3 jaar. 
 
Tijdens een digitale bijeenkomst d.d. 9 februari 2022 is vervolgens aan een deel van de gemeen-
ten en waterschappen  gevraagd of het beeld van het KCAF overeenkomt met hun indruk en ge-
gevens van de funderingsproblematiek, met speciale aandacht voor de situatie binnen en buiten 
de bebouwde kom. De indruk van de aanwezige gemeenten en waterschappen was dat het 
beeld van de KCAF de meldingen en klachten die er bij de overheden binnenkomen niet goed 
weergeeft. Daarom is aan alle gemeenten gevraagd om intern te inventariseren wat er speelt op 
gebied van bodemdaling en funderingsschade.  

 
2 https://www.kcaf.nl Het KCAF is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen 
en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen.  

https://www.kcaf.nl/


 
Uit de gegevens van het KCAF en de inventarisatie bij de gemeenten kunnen slechts beperkt 
conclusies worden getrokken met betrekking tot funderingsschade.  
Ten eerste geeft een deel van de gemeenten aan dat er bij hen geen meldingen bekend zijn, 
maar dat dit niet hoeft te betekenen dat er geen problemen zijn. Ten tweede is het niet altijd 
duidelijk of de oorzaak van de meldingen en klachten samenhangt met bodemdaling en veen-
oxidatie of dat er andere oorzaken zijn voor de schade.   
 
Conclusie Quick scan 
De Quick scan is gebaseerd op landelijk beschikbare data (de klimaateffectatlas) en schademel-
dingen bij KCAF en de gemeenten. Daarmee geeft de Quick scan een eerste voorzet voor poten-
tiële aandachtsgebieden in de gemeenten: 
- Emmen 
- Borger-Odoorn 
- Noordenveld 
- Midden-Drenthe 
- Hoogeveen 
- Assen 
 
Doorkijk vervolg 
Er ligt nu een eerste voorzet voor potentiële aandachtsgebieden. Voor een nadere risico-inventa-
risatie is meer informatie nodig. Ten eerste is er op dit moment geen betrouwbaar en uniform 
beeld van de klachten van burgers; ten tweede ontbreekt in veel gebieden kennis van de lokale 
bodem- en funderingstypen om de mogelijke oorzaken van funderingsproblematiek met de bij-
behorende mogelijke veroorzaker te kunnen achterhalen.  
 
Onderstaande vragen zullen daarom de komende tijd beantwoord worden met de gemeenten 
en waterschappen:    
1. Overall vraag: Welke onderlinge rolverdeling zien de verschillende overheden met betrek-

king tot de funderingsproblematiek?  
2. In hoeverre is bij de gemeenten en waterschappen behoefte aan een centraal loket voor be-

woners met vragen en meldingen van funderingsschade?  
3. Zijn de hiervoor genoemde gemeenten daadwerkelijk de gemeenten met de aandachtsge-

bieden voor funderingsproblematiek, of zijn er ook in andere gemeenten gebieden die aan-
gemerkt zouden moeten worden als aandachtsgebied? 

4. Welk nader onderzoek zal uitgevoerd gaan worden om per aandachtsgebied na te gaan wat 
het daadwerkelijke risico op funderingsproblematiek is, wie gaat de regie voeren voor dit 
onderzoek en wie dragen de kosten voor dit onderzoek? 

5. Hoe komen we tot een goede uitwisseling van kennis van en ervaringen met de bodemda-
lings- en funderingsproblematiek tussen de overheden onderling, en richting bewoners en 
bedrijven? 

 
De provincie werkt samen met de provincie Groningen en de waterschappen WDOD, Noorder-
zijlvest, Hunze en Aa’s en Vechtstromen aan de ‘Strategie Overige veengronden’. De boven-
staande vragen zullen in deze strategie opgenomen worden. In de Strategie Overige veengron-
den zullen naast de vragen over funderingsproblematiek ook andere vraagstukken rond veen en 
veenoxidatie aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld de reductie van CO2-emissie en het effect 
van veenoxidatie op grondwaterbescherming.  
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BIJLAGE UITWERKING FINANCIELE INSTRUMENTEN 
 
In samenwerking met gemeente Emmen is een werkgroep samengesteld en zijn op basis van er-
varingen in andere gemeenten vier mogelijke instrumenten/sporen verkend. Onderstaand over-
zicht is een zeer beknopte weergave van de uitwerking van deze instrumenten. Met name voor 
wat betreft instrument 1 en 2 zijn er allerlei voorwaarden om aan te voldoen. Deze worden na 
de zomer van 2022 meegenomen in de eventuele verdere uitwerking door (in eerste instantie) 
de gemeente Emmen.  
 
1 Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) 
Het FDF is opgericht voor particuliere eigenaren die onvoldoende financiële middelen hebben 
om zelf aanpassingen aan hun huis te financieren en niet bij andere geldverstrekkers terecht-
kunnen. Ook is dit fonds er voor particuliere eigenaren die in een bouwblok wonen waarin mini-
maal één inwoner niet bij een reguliere geldverstrekker terecht kan. Er zijn 2 soorten leningen1: 
de Funderingslening en de Funderingslening Maatwerk. Huiseigenaren kunnen, onder een aan-
tal randvoorwaarden, een beroep doen op dit fonds, mits de gemeente is aangesloten bij het 
FDF. Het fonds is gevuld door een bijdrage van het Rijk. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting Nederlandse Gemeenten (SVn) is de fondsmanager. Veel Nederlandse gemeenten en pro-
vincies zijn deelnemer in deze stichting. Het risico van de lening wordt gedragen door het fonds, 
waarbij de deelnemende overheid een bijdrage doet voor onder andere de rentederving die er is 
bij de Funderingslening Maatwerk. Kenmerk van deze lening is dat er de eerste drie jaar geen 
maandlasten zijn, en de rente en aflossing periodiek worden afgestemd op de financiële draag-
kracht van het huishouden. Ook banken en verzekeraars zijn hierbij betrokken. Belangrijke voor-
delen van deze lening zijn dat het risico bij FDF ligt als lening niet wordt terugbetaald, dat er 
eenvoudig en snel kan worden aangesloten bij bestaande regeling, er geen gemeentelijke veror-
dening hoeft worden vastgesteld en beperkte ambtelijke capaciteit benodigd is. Een andere bij-
komstigheid is dat de regeling eerst voor gebieden kan worden ingezet waar het probleem van 
funderingsschade nu al optreedt en kan worden opgeschaald als de problematiek ook in andere 
gebieden zich manifesteert. Kortom: de risico’s zijn beperkt. Het enige nadeel is dat  
maatregelen voor energietransitie of cosmetische verbeteringen (nog) niet kunnen worden mee-
gefinancierd. 
 
2 Eigenstandige ‘Subsidieregeling Stimuleringslening funderingsherstel’ 
Er kan ook gekozen worden om als gemeente zelf de leningen te verstrekken door een eigen 
subsidieregeling in de vorm van een Stimuleringslening te ontwikkelen. Voordeel hierbij is dat 
een integrale aanpak mogelijk is waarbij ook maatwerkafspraken zoals bijvoorbeeld energie-
transitie kunnen worden meegefinancierd. In de gemeente Emmen wordt voor nieuw uit te ge-
ven leningen met een rentepercentage gerekend van 1,25% (2022). Dit is lager dan waar het FDF 

 
1 De Funderingslening is voor particuliere eigenaren met genoeg financiële middelen die toch voor lening FDF kiezen en 
de Funderingslening Maatwerk is voor eigenaren met onvoldoende financiële middelen. 
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mee rekent (2,3%)2. Er zijn bij een eigen regeling meer nadelen dan in vergelijking met aanslui-
ten bij FDF.  
Zo loopt de gemeente extra risico over de hoofdsom van de leningen (risico op niet-terugbeta-
len), zijn er meer administratieve lasten en druk op de personele capaciteit, moet een eigen re-
guliere verordening worden vastgesteld en treedt een verslechtering op van de schuldpositie van 
de gemeente. 
 
 
3 Kwijtschelden gemeentelijke leges 
De gemeente heeft de autonomie om te besluiten tot geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van 
leges. Zo kan zij eigenaren tegemoetkomen bij herstel van funderingsschade en daarmee ver-
band houdende (ver)bouwwerkzaamheden. Bij funderingsherstel bedragen de gemiddelde le-
geskosten ongeveer € 1.000,00 tot € 1.400,00. Voordeel is dat door aanpassing van de gemeente-
lijke verordening dit eenvoudig is uit te voeren. Nadelen zijn dat er sprake is van willekeur, 
slecht gedrag (in geval van onoordeelkundig bouwen) wordt beloond en mensen die wel bouw-
leges betalen zich benadeeld kunnen voelen.  
 
4 Subsidie op bodem- en funderingsonderzoek 

Bij vermoedelijke funderingsschade is er een mogelijkheid om ervoor te kiezen een subsidierege-
ling te ontwikkelen die een deel van de onderzoekskosten voor bodem- en funderingsonderzoek 
vergoed. Een drempel inbouwen is noodzakelijk, zodat eigenaren met cosmetisch scheurtjes in 
de muur niet snel (onnodig) onderzoek zullen laten doen. De kosten per onderzoek bedragen 
ongeveer € 6.000,00. Indien er wordt aangesloten bij FDF (zie 1) kan ervoor gekozen worden om 
de eigen bijdrage van eigenaren niet in rekening te brengen en het bedrag mee te laten finan-
cieren in de lening. Hiermee wordt voorkomen dat iemand die al geen geld heeft afziet van her-
stel. Om de kosten van noodzakelijke onderzoeken beheersbaar te houden kan de gemeente 
een raamcontract afsluiten met een bureau zodat dit eenduidige en ‘goede’ rapporten oplevert. 
Ook hier geldt dat nadere uitwerking nodig is voor welke gebieden (postcodegebieden of hele 
gemeente) de regeling dan beschikbaar komt. 

 
2 Bij de oprichting van het FDF is heel nadrukkelijk gesteld dat er geen sprake mocht zijn van concurrentievoordeel ten 
opzichte van banken. Vandaar dat het fonds een marktconforme rente hanteert, in tegenstelling tot wat veel gemeen-
ten doen bij eigenstandige regelingen. 
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