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Bijlage(n) 
1 Geachte Voorzitter, 

 
In het plenair debat Groningen van 9 februari jl. is aan uw Kamer de toezegging 
gedaan de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld 
(hierna: “de waardevermeerderingsregeling” of “de regeling”), die op 1 april 2022 
afloopt, te verlengen zodat het beschikbare budget volledig kan worden benut. 
Met de waardevermeerderingsregeling kunnen bewoners die een vergoeding 
hebben ontvangen van € 1.000 of hoger voor fysieke schade door bodembeweging 
als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg, een 
subsidie aanvragen tot maximaal € 4.000 voor het treffen van 
energieverduurzamingsmaatregelen.  
 
De waardevermeerderingsregeling kende in 2017 meerjarig een subsidieplafond 
van € 89,1 miljoen. Dit budget is afgelopen jaar tweemaal opgehoogd met 
€ 40 mln. (april 2021) en € 60 mln. (oktober 2021) zodat er voldoende 
subsidiebudget was tot 1 april 2022. Op de einddatum van de regeling 
(1 april 2022) is het beschikbare budget naar verwachting nog niet volledig benut. 
Daarom wordt de einddatum van de regeling aangepast naar 1 juli 2022, zodat 
het volledige beschikbare budget benut kan worden. Zoals in het debat van 
9 februari jl. is benoemd, buigt het kabinet zich dit voorjaar nog over de toekomst 
van de regeling.  
 
In overeenstemming met artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 
2016 leg ik de regeling die strekt tot wijziging van het tijdstip waarop de subsidie 
vervalt aan u voor en zal ik deze regeling niet eerder vaststellen dan 30 dagen na 
verzending van deze brief. 
 
 
 
 
 
J.A. Vijlbrief 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat


