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Oanlieding : 

Uw Staten hebben op 21 mei 2021 (kenmerk 01853423) beslo-
ten over het Veenweideprogramma 2021-2030 (VP 21-30). 
Daarbij is afgesproken dat in 2022, bij het eerste herijkingsmo-
ment, een keuze wordt gemaakt over eventuele aanvullende 
vormen van ondersteuning voor de funderingsproblematiek.  
Samen met het waterschap en de zeven veenweidegemeenten 
zijn de aanvullende vormen van ondersteuning vormgegeven in 
de Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân. 
De Funderingsaanpak wordt nu apart ter besluitvorming aan uw 
Staten voorgelegd omdat de herijking van het veenweidepro-
gramma onderdeel is geworden van het NPLG. 
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Europeeske kontekst : Voor de aanpak van funderingsproblematiek in veenweidege-
bied is geen sprake van specifieke Europese wet- of regelge-
ving. Funderingsproblematiek komt wel in meerdere Europese 
landen voor. De website van het Kenniscentrum Aanpak Fun-
deringsproblematiek (KCAF) geeft aan dat deze problematiek 
ook speelt in (delen van) Duitsland, België, Frankrijk, Engeland 
en Denemarken. Er is geen sprake van een aanpak op Euro-
pees niveau. In Nederland werken verschillende gemeenten/ 
regio’s met verschillende aanpakken: ook hier is niet sprake 
van één aanpak. De aanpak van funderingsproblematiek vraagt 
altijd om maatwerk en de problematiek kan per regio verschil-
len.  
 
Wel werken op nationaal niveau het Rijk, het Interprovinciaal 
Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Ver-
eniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan een Nationale 
Programma Aanpak Funderingsproblematiek (NPAF). Deze na-
tionale aanpak is nog niet vastgesteld door genoemde partijen. 
Het NPAF werkt met zeven programmalijnen en is onder an-
dere gericht op het beter in beeld krijgen van de omvang van 
de problematiek, het leveren van ondersteuning aan gemeen-
ten bij de aanpak van deze problematiek en zet in op een aan-
passing van het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel.  
Ook is het Nationale Kenniscentrum Bodemdaling en Funderin-
gen (KBF) in oprichting, dat voor inwoners en professionals 
kennis en informatie gaat ontsluiten voor de aanpak van bo-
demdaling.  
 
Klimaatverandering is een van de mogelijke oorzaken van fun-
deringsproblematiek. De droge zomers van de afgelopen vijf 
jaar laten een toename in het aantal schademeldingen zien. 
Bodemdaling en de hieraan gekoppelde funderingsproblema-
tiek krijgen een plek in de landelijke veenplannen die worden 
opgesteld. In Fryslân krijgt dit vorm door het vaststellen van 
een Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân als onder-
deel van het Veenweideprogramma 2021-2030 (zijnde het 
Veenplan voor de provincie Fryslân) 

   
Koarte gearfetting : Als uitwerking van het VP 21-30 hebben provincie Fryslân, 

Wetterskip Fryslân en de zeven veenweidegemeenten een ge-
zamenlijke Funderingsaanpak voor het Friese veenweidege-
bied opgesteld. Met deze aanpak willen de betrokken overhe-
den vanuit een moreel gevoelde verantwoordelijkheid woningei-
genaren helpen bij de aanpak van funderingsproblematiek. Via 
de aanpak dragen de overheden bij aan preventie en onder-
steuning bij herstel van funderingsschade en daarmee het be-
houd van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het Friese 
veenweidelandschap en de daarin gelegen steden en dorpen. 
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Beslútpunten : 

1) De Funderingsaanpak veenweidegebied Fryslân vast te 
stellen met uitzondering van oplossingsrichting 3 (garantie-
regeling). 

2) Besluiten af te wijken van hoofdstuk 3.2.2 van de Nota Fi-
nancieringsinstrumenten zoals vastgesteld door Provinciale 
Staten op 15 december 2021. Gedeputeerde staten 
opdracht te geven de mogelijkheden van een 
garantieregeling verder te onderzoeken en uit te werken en 
ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten 

3) De reactie op het advies van de Funderingstafel vast te 
stellen en toe te sturen aan de Funderingstafel 

4) De voorgestelde begrotingswijziging vast te stellen 
 

   
Taheakke :  Bijlage 1: Funderingsaanpak veenweidegebied Fryslân 

 Bijlage 2: Reactienota ontwerp-funderingsaanpak veen-
weidegebied Fryslân 

 Bijlage 3: Advies van de Funderingstafel 
 Bijlage 4: Reactie op het Advies van de Funderingstafel 
 Bijlage 5: Aanpak hoogwatercircuits 
 Bijlage 6: Moties en toezeggingen funderingsproblema-

tiek 
 Bijlage 7: begrotingswijziging 
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Taljochting : Funderingsaanpak veenweidegebied Fryslân algemeen 
De Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân is een gezamenlijke 
aanpak van de Friese overheden: Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân 
en de zeven veenweidegemeenten. Besluitvorming hierover vindt plaats 
bij alle betrokken overheden. Het is belangrijk dat er in Fryslân één aan-
pak is voor alle woningeigenaren met funderingsschade in het begrensde 
veenweidegebied. Deze afspraak is gemaakt bij het vaststellen van het 
VP21-30. Een gezamenlijke aanpak voor agrariërs, natuurbeheerders en 
bewoners het veenweidegebied is de basis van samenwerking binnen 
het BOF (Bestjoerlik Oerlis Feangreide). 
 
De aanpak bestaat uit drie elementen (die we oplossingsrichtingen noe-
men): 
 
Oplossingsrichting 1 – 
Helpen met informatie 

Oplossingsrichting 2 – 
Helpen met 
onderzoek 

Oplossingsrichting 3 – 
Helpen met 
financiering via een 
garantieregeling  

Funderingsloket nabij 
de inwoners 
 

Punten uit 
oplossingsrichting 1 
worden aangevuld 
met: 

Garantstelling voor 
eigenaren die geld 
moeten lenen voor 
funderingsherstel, 
maar die   geen 
leenmogelijkheid 
meer hebben. De 
overheden staan 
garant voor een 
lening die de 
woningeigenaar 
aangaat bij een bank 
of hyoptheek 
verstrekker. 

Funderingsviewer 
voor het verschaffen 
van actuele informatie 
aan woningeigenaren  

Subsidieregeling voor 
funderings-onderzoek 

Brede communicatie 
gericht op risico en 
herstel 
 

Subsidieregeling voor 
innovative 
oplossingen voor 
herstel  

Kennisdeling Opstellen herstelplan 
of preventieplan 

Aandacht voor 
preventie: huidige en 
toekomstige 
bewoners 

 

 
Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt kortheidshalve verwezen 
naar bijlage 1: Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân.  
 
Juridisch gezien ligt de verantwoordelijkheid voor schade aan eigendom-
men bij de eigenaar. We treden niet in deze juridische verantwoordelijk-
heid.  
 
De funderingsaanpak biedt echter een pakket aan maatregelen dat tege-
moetkomt aan de moreel gevoelde verantwoordelijkheid bij de provincie 
voor deze problematiek.  
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Met deze funderingsaanpak zetten we betekenisvolle stappen. We gaan 
als gezamenlijke overheden aan de slag met de funderingsproblematiek. 
Wij doen dit in het besef dat we hiermee niet voor iedereen een pasklare 
of gewenste oplossing bieden, maar willen ook werkende weg leren. We 
vragen de algemeen besturen (Provinciale Staten, Algemeen Bestuur 
van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraden van de veenweidegemeen-
ten) daarom nadrukkelijk deze aanpak te steunen. We zullen de aanpak 
geregeld evalueren en waar nodig bijsturen. Daarbij houden we rekening 
met de aandachtspunten die uit de bestuurlijke behandeling bij de ver-
schillende overheden naar voren komen. 
 
De nu voorliggende funderingsaanpak had er in deze vorm niet gelegen 
zonder de Funderingstafel. Er is grote waardering voor de wijze waarop 
de Funderingstafel direct vanaf de start zijn rol heeft opgepakt en tot een 
helder advies is gekomen. Het uitnodigen van de gemeente Schiedam 
voor een toelichting op het funderingsloket is uiteindelijk van grote in-
vloed geweest op het voorstel voor het funderingsloket zoals dat nu in de 
aanpak is opgenomen. Vanuit de ervaring van de leden van de tafel is 
een stevig pleidooi gehouden voor preventie: het voorkomen van funde-
ringsschade. Ook dat heeft een belangrijke plek in de Funderingsaanpak. 
We erkennen dat we niet alle adviezen over hebben kunnen nemen en 
begrijpen dat dit als teleurstellend ervaren kan worden. Echter, het opzet-
ten van een eigen compensatieregeling zou ongelijkheid in de hand kun-
nen werken en schept een impactvol precedent. Wij kunnen een eigen 
regeling niet los zien van de gevolgen die dit heeft voor andere overhe-
den en de juridische aansprakelijkheid. 
 
Onderstaand wordt per oplossingsrichting van de Funderingsaanpak in-
gegaan op aspecten die voor de provincie van belang zijn. 
 
Oplossingsrichting 1 – Helpen met informatie 
Met deze oplossingsrichting worden eigenaren beter geïnformeerd over 
het voorkomen van funderingsschade (preventie) of, als ze al schade 
hebben, welke maatregelen ze kunnen nemen om de schade niet groter 
te laten worden of om herstel te plegen. Spil in deze oplossingsrichting is 
het funderingsloket waar eigenaren van A tot Z worden geholpen als het 
gaat om funderingsproblematiek. Het al bestaande funderingsloket, dat 
nu onder is gebracht bij het KCAF (Kenniscentrum Aanpak Funderings-
problematiek) wordt verbeterd en door de drie overheden zelf ingericht. 
Het is de bedoeling een gezamenlijk loket voor de negen betrokken over-
heden te maken met specifiek hiervoor aangetrokken personeel. De kos-
ten voor dit personeel zijn onderdeel van de aanpak en worden gedeeld 
door de drie betrokken overheden. Het is nog onbeslist welke overheid 
het funderingsloket gaat uitvoeren. 
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Er wordt meer informatie over de kans op funderingsschade, de mogelijk-
heden voor herstel en overige begeleiding beschikbaar gesteld. Daar-
naast kunnen eigenaren een afspraak maken met een medewerker van 
het loket. Er komt geen centraal fysiek loket, maar de medewerker(s) van 
het loket kunnen terecht op de gemeentehuizen van zeven veenweidege-
meenten om daar de woningeigenaren te woord te staan en van advies 
te voorzien. Indien gewenst kan dit ook op het provincie- of waterschaps-
huis plaats vinden. Ook is het mogelijk dat de medewerker van het loket 
op locatie (bijv. bij het betreffende pand) het gesprek voert met de eige-
naar. Het doel is dicht bij de eigenaar te staan en vraag gestuurd te wer-
ken. Funderingsproblematiek manifesteert zich namelijk niet op alle plek-
ken op dezelfde manier en in dezelfde mate.  
 
Als bewoners bij het funderingsloket komen en er blijkt dat er aanspraak 
kan worden gemaakt op de nadeelcompensatieregeling of schadevergoe-
dingsregeling van het waterschap, dan worden eigenaren door het loket 
ondersteund bij het indienen van een verzoek en de aan te leveren stuk-
ken. De uitvoering van de daadwerkelijke procedures blijft bij Wetterskip 
Fryslân. 
 
Punt van aandacht is nog of het loket van toepassing is op zowel eigena-
ren als ondernemingen (eigenaren die bedrijfsmatige activiteiten uitvoe-
ren vanuit hun woning). Bij ondernemingen kan staatssteun een aspect 
zijn waar rekening mee moet worden gehouden. Dit aspect van staats-
steun is eveneens van toepassing op oplossingsrichtingen 2 en 3. Mid-
dels de de-minimisverordening wordt hier een oplossing voor geboden, 
waardoor het loket ook van toepassing kan zijn voor ondernemers. 
 
Oplossingsrichting 2 – Helpen met onderzoek 
Kern van deze oplossingsrichting is het instellen van een jaarlijkse subsi-
dieregeling voor funderingsonderzoek. Het subsidiepercentage stellen we 
op 80% met een maximaal subsidiebedrag van €4.000 per aanvraag. 
In 2023 is een bedrag van € 330.000 beschikbaar voor deze regeling, ge-
dekt door Provincie en Wetterskip. Dit heeft er mee te maken dat de re-
geling nog ontwikkeld moet worden en niet eerder dan april/mei 2023 
operationeel kan zijn. Wie de regeling gaat uitvoeren wordt nader be-
paald. Wel is al rekening gehouden met bijbehorende proceskosten. Eind 
2023 wordt de subsidieregeling geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 
Ook zullen we dan met de gemeenten in gesprek treden over een financi-
ele bijdrage aan het subsidiebudget. Zij hebben aangegeven in eerste in-
stantie niet bij te dragen aan deze regeling. 
 
Aan een bureau dat een funderingsonderzoek uitvoert wordt als voor-
waarde gesteld dat deze werkt volgens de KCAF-richtlijn. Dit is een onaf-
hankelijk vastgestelde landelijke richtlijn voor funderingsonderzoek. Hier-
mee is de kwaliteit gegarandeerd en worden geen specifieke bedrijven 
bevoordeeld of benadeeld.  
Het ligt in de rede dat de uitvoering van deze regeling bij de provincie 
wordt ondergebracht vanwege de ervaring die de provincie heeft met het 
uitvoeren van subsidieregelingen.  
 
Indien de eigenaar wenst om op basis van de conclusies van het funde-
ringsonderzoek een herstel- of preventieplan op te stellen, dan kan het 
funderingsloket daarbij helpen met bijvoorbeeld adviezen over de finan-
ciering van maatregelen en het opstellen van een herstelplan.  
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Een laatste onderdeel in deze oplossingsrichting is een jaarlijkse subsi-
dieregeling voor innovaties. In 2023 is een bedrag van €50.000 beschik-
baar voor deze regeling, gedekt door Provincie en Wetterskip. De ge-
meenten hebben aangegeven nu nog niet bij te willen dragen aan deze 
subsidieregeling. 
De subsidieregeling richt zich op innovaties om de funderingsherstel te 
vereenvoudigen en de kosten ervan omlaag te brengen. Bedrijven die in-
novatieve oplossingen bedenken voor funderingsherstel kunnen gebruik 
maken van deze subsidieregeling. Eind 2023 wordt de subsidieregeling 
geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Ook zullen we dan met de ge-
meenten in gesprek treden over een financiële bijdrage aan het subsidie-
budget. 
 
Oplossingsrichting 3 – Helpen met financiering middels een garantstelling 
Kern van deze oplossingsrichting is een garantstelling door de overheid 
bij een lening voor eigenaren/bewoners met urgent funderingsherstel 
voor wie het niet mogelijk is funderingsherstel zelf te betalen en voor wie 
het niet mogelijk is hiervoor geld te lenen bij de bank. 
 
Om de garantieregeling  mogelijk te maken dient er te worden afgeweken 
van de Nota Financieringsinstrumenten 2022. Deze nota is op 15 decem-
ber 2021 door uw Staten vastgesteld. In deze nota is opgenomen dat de 
provincie in principe geen lening en garanties meer verstrekt. Dit besluit 
is met name gebaseerd op het feit dat het bij de provincie ontbreekt aan 
expertise om een oordeel te geven of een lening of garantie verstrekt 
moet worden, welke rente of premie gevraagd zou moeten worden, een 
inschatting te maken van de onderpanden en om bij moeilijkheden rente 
en aflossing te innen. De voorgestelde regeling bestaat uit een borg-
stelling/garantie door de provincie aan de bank of hypotheekverstrekker 
zodat een lening kan worden afgesloten door een woningeigenaar die 
geen lening meer kan krijgen bij een bank of hypotheekverstrekker. Dit 
wijkt af van beleid zoals opgenomen in de Nota Financieringsinstrumen-
ten, specifiek hoofdstuk 3.2.2 (Garantiesubsidie). 
Het instellen van de garantieregeling  vraagt daarom een expliciet besluit 
van uw Staten om af te mogen wijken van het vastgestelde beleid. 
 
Stip op horizon bij deze oplossingsrichting is dat het reeds bestaande 
Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) een landelijke werking krijgt 
met een grotere toegankelijkheid voor woningeigenaren dan nu het geval 
is.  
 
De verwachting is dat het nog 2 jaar duurt voordat FDF aangepast is. Dit 
is gebaseerd op de implementatie van het Nationaal Programma Aanpak 
Funderingen. Het is nog niet duidelijk of een vernieuwd FDF conform de 
wensen van gemeenten, provincies en waterschappen zal worden aan-
gepast. 
Om eigenaren met urgent funderingsherstel en een financieringspro-
bleem tot die tijd niet in de kou te laten staan, wordt voorgesteld een ga-
rantieregeling  in te stellen voor een maximale duur van 2 jaar.  
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Deze regeling wordt ingesteld voor eigenaren die (na toetsing) bij hun ei-
gen bank of hypotheekverstrekker niet terecht kunnen voor een lening 
voor herstel aan hun funderingen. Het is de bedoeling dat er voor deze 
eigenaren een garantstelling wordt afgegeven door de Provinsje Fryslân 
en Wetterskip Fryslân waardoor de bank of hypotheekverstrekker wel 
een lening wil afgeven. 
 
Wel geldt dat er sprake moet zijn van (zeer) urgent funderingsherstel. Dit 
moet worden aangetoond met een (onafhankelijk) funderingsonderzoek 
volgens de KCAF-kwaliteitsrichtlijn. De voorwaarden voor het doen van 
een beroep op deze faciliteit worden na besluitvorming door uw Staten 
verder uitgewerkt. 
 
Aandachtspunt bij de regeling is het financiële risico dat hieraan gekop-
peld is. Aangezien het eigenaren betreft die niet of minder kredietwaardig 
zijn, is er een risico op het niet betalen van rente en aflossing. Op basis 
van ervaringen elders wordt dit risico ingeschat op 70%. 
Voor het berekenen van de rentekosten is uitgegaan van 4,5% bij een 
looptijd van 30 jaar en een totale leensom van € 1.000.000 (op basis van 
wat de banken rekenen voor dit soort financieringen).  
  
Voor alsnog leidt dit tot de volgende risico inschatting:  
 

 de totale leensom € 1.000.000  
 de totale rentekosten € 1.350.000  
 totale risico bij 100% niet terugbetaling = €2.350.000 
 totale risico bij 70% niet terugbetaling = € 1.645.000 

 
De helft van het dit risico komt voor rekening van de provincie. De andere 
helft voor het waterschap. 
Het financieel risico voor de provincie is bij: 
- 100% betaalt niet terug: € 1.175.000 (50% van € 2.350.000) 
- 70% betaalt niet terug: € 822.500 (50% van € 1.645.000) 
 
Na besluitvorming door de Staten over afwijken van het financieel beleid 
wordt de garantieregeling  nader uitgewerkt en zal het daadwerkelijke ri-
sico nader bepaald worden. Dit bedrag zal dan toegevoegd worden aan 
de reserve risicobuffer. 
 
Communicatie 
In de bijlage communicatie bij de Funderingsaanpak is een aanzet gege-
ven hoe de communicatie rond het Fries Funderingsloket en richting be-
langhebbende woningeigenaren vorm te geven en welke middelen daar-
voor ingezet kunnen worden. Bij de oprichting van het funderingsloket 
wordt dit nader uitgewerkt in een definitieve aanpak. Deze kan per gebied 
of doelgroep verschillen. Dit vindt plaats in afstemming met de betrokken 
gemeenten. 
 
Kosten Funderingsaanpak 
Voor de oplossingsrichtingen in de Funderingsaanpak zijn kosten ge-
raamd, welke zijn weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij is onder-
scheid gemaakt naar eenmalige kosten en structurele kosten tot 2030. 
De kosten voor een garantieregeling  zijn separaat weergegeven. De be-
dragen in onderstaande tabel zijn de totale kosten voor de funderings-
aanpak Veenweide Fryslân tot 2030. 
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Onderdeel Totale kosten Korte toelichting 

Eenmalige kosten € 111.500 De eenmalige kosten hebben 

betrekking op kosten in 

oplossingsrichting 1 

(funderingsloket) zoals de aanschaf 

van software, het maken van een 

website en training van 

medewerkers. 

Structurele kosten 
 
Waarvan personele 
kosten 

€ 811.500 
 
 € 395.000 

De structurele kosten betreffende 

de kosten voor inzet van personeel 

en ook de kosten voor de 

subsidieregeling en de 

innovatieregeling 

(Oplossingsrichting 1 en 2). Dit zijn 

jaarlijkse kosten voor de looptijd van 

het Veenweideprogramma 

Tijdelijke 

garanstellingsregeling  

 

- maximale risico 

reservering 

- uitvoeringskosten 

- beheeerkosten 

 

 

 

€ 2.350.000 

 

€   100.000 

€   300.000 

Het benodigde budget voor de 

risicoreservering bedraagt € 

2.350.000 voor de duur van 2 jaren 

(2023 en 2024). Dit budget moet 

beschikbaar komen als 

garantstelling voor te verstrekken 

leningen die afgelost dienen te 

worden en met een marktconforme 

rente worden verstrekt. Aan deze 

regeling is een risico op het niet 

terugbetalen van rente en aflossing 

van 70% gekoppeld. Daarnaast zijn 

er uitvoeringskosten voor de eerste 

twee jaar en beheerkosten voor de 

looptijd van de garantstelling (30 

jaar). 

 
De middelen die voor rekening komen van provincie worden gedekt uit 
het budget van het Veenweideprogramma.  
 
De financiele bijdrage van de provincie, waterschap en gemeenten aan 
de funderingsaanpak tot 2030 is als volgt: 
 Provincie Wetterskip veenweidegemeenten 
Eenmalig € 37.167 € 37.167 € 37.167 
Oplossingsrichting 
1 

€481.833 €481.833 €481.833 

Oplossingsrichting 
2 

€1.855.000 €1.855.000 €525.000 

totaal € 
2.374.000 

€ 
2.374.000 

€ 1.044.000 

 
De Funderingsaanpak legt beslag op een substantieel deel van de mid-
delen van het VP 21-30. Hiervoor is een integrale financiële afweging ge-
maakt. De Funderingsaanpak is een kernonderdeel van het VP 21-30 en 
de dekking vanuit de Veenweidemiddelen is daarmee een bewuste 
keuze. Middelen die ingezet worden voor deze aanpak kunnen daardoor 
niet voor andere kernonderdelen uit het VP 21-30, zoals gebiedsinveste-
ringen en investeringen in het waterbeheer, worden ingezet. Voor deze 
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andere kernonderdelen is er in het VP 21-30 nog steeds geld beschik-
baar. 
Naast een integrale financiële afweging is de Funderingsaanpak ook inte-
grale inhoudelijke afweging tussen overheden. De aanpak is opgesteld in 
samenwerking met het waterschap en de zevenweidegemeenten. Er ligt 
een breed gedragen voorstel waarover de betrokken overheden een be-
sluit nemen. Tenslotte ligt er een positief advies van het BOF over de 
Funderingsaanpak. 
 
Advies van de Funderingstafel 
Met een motie vreemd die op 16 december 2021 door uw Staten is inge-
diend en aangenomen heeft u opdracht gegeven tot het instellen van een 
Funderingstafel. In de periode juli 2021 – juli 2022 heeft de Funderingsta-
fel onder leiding van de heer Van de Nadort (burgemeester van de ge-
meente Weststellingwerf) een advies opgesteld. De tafel heeft op 13 juli 
een advies uitgebracht aan Provinciale Staten (zie bijlage 3) over de vol-
gende punten:  
 
1. Een goed functionerend loket: de tafel heeft naar voorbeeld van het lo-

ket in de gemeente Schiedam voorstellen gedaan voor het verbeteren 
van het bestaande loket in Fryslân. In het kort komt het erop neer dat 
er voor eigenaren die dat willen of voor wie dat nodig is, begeleiding 
van A tot Z komt. Het loket moet daarnaast een menselijk karakter krij-
gen.   

2. Een goede regeling voor onderzoek, herstelplan en herstel: de tafel 
adviseert een subsidieregeling (100% subsidie, betaald door de over-
heden) te maken voor het uitvoeren van funderingsonderzoek en het 
maken van een herstelplan.   
Daarnaast adviseert de tafel om de kosten van funderingsherstel 
50/50 te verdelen tussen overheden enerzijds en de woningeigenaar 
anderzijds. Voor eigenaren die geen eigen middelen hebben zou er 
een renteloze lening beschikbaar moeten zijn.   

3. Preventie en voorlichting ter beperking van schade: voorkomen is be-
ter dan genezen. De tafel vindt dat er meer aandacht moet zijn voor 
preventie en voorlichting. In het advies wordt aangegeven wat overhe-
den en burgers daarin kunnen betekenen.   

  
De reactie op het advies van de Funderingstafel is opgenomen in een se-
parate reactienota (zie bijlage 4). De reactie op het advies is besproken 
in een informeel overleg tussen leden van de tafel en bestuurders van de 
drie overheden.    
 
Zoals aangegeven is er grote waardering voor het werk van de Funde-
ringstafel en we hebben dankbaar gebruik gemaakt van het uitgebrachte 
advies. We zien als het gaat om het funderingsloket en preventie dan ook 
grote overeenkomsten tussen het advies en de aanpak. Maar er zijn ook 
verschillen. Twee van de verschillen lichten we nader toe.  
 
Subsidieregeling voor funderingsonderzoek en herstelplan 
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De Funderingstafel adviseert een regeling waarbij het laten uitvoeren van 
een funderingsonderzoek en het opstellen van een herstelplan voor 
100% wordt bekostigd door de overheid. De Funderingsaanpak gaat uit 
van de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar. Op basis daarvan 
vinden wij dat een eigen bijdrage aan de kosten van een funderingson-
derzoek te rechtvaardigen is. Wel hebben we naar aanleiding van het ad-
vies van de tafel het subsidiepercentage van 70% (ontwerpaanpak) naar 
80% verhoogd. Dit geldt ook voor het maximum subsidiebedrag, dat gaat 
van € 3.500 naar € 4.000 per aanvrager.  
In combinatie met dat het opstellen van een herstelplan gefaciliteerd en 
betaald wordt vanuit het Funderingsloket, bieden we in Fryslân een ruim-
hartigere regeling aan ten opzichte van andere regio’s/gemeenten.  
 
Compensatie van funderingsschade 
Een van de adviezen van de Funderingstafel is dat funderingsgedupeer-
den door de overheid voor 50% van de schade worden gecompenseerd. 
Het uitgangspunt in de Funderingsaanpak is dat de eigenaar verantwoor-
delijk is voor fundering en daarmee ook voor de schade daaraan. On-
danks dat we snappen dat het voor woningeigenaren tot grote financiële 
zorgen kan leiden is het financieel niet haalbaar over te gaan tot compen-
satie. Als provincie hebben we niet meer de financiële positie die we 
voorheen hadden en dat maakt het onmogelijk om hier een groot budget 
voor vrij te maken.   
Ook vanwege de precedentwerking naar andere regio's in Nederland, en 
het juridische standpunt (dat meermaals bevestigd is door de rechter) 
concluderen wij dat een besluit over compensatie op Rijksniveau geno-
men moet worden. In de ontwerp-Funderingsaanpak hebben wij reeds 
aangegeven ons hiervoor via een lobby richting het Rijk sterk voor te ma-
ken. Op ambtelijk niveau is dit reeds verkend tussen Rijk en regio. Amb-
telijk heeft het Rijk aangegeven geen mogelijkheden te zien voor com-
pensatie. De lobby wordt nu voortgezet op bestuurlijk niveau, via de lijn 
van het Nationaal Programma Aanpak Funderingsproblematiek. 
 
Woningeigenaren kunnen gebruik maken van de geldende regelingen 
voor nadeelcompensatie of schadevergoeding bij Wetterskip Fryslân. Het 
waterschap heeft in de Aanpak Hoogwatercircuits aangekondigd te wer-
ken aan een eenvoudiger procedure: ‘Het waterschap wil daarom nagaan 
of een eenvoudiger, meer praktische regeling mogelijk is met minder on-
derzoek die sneller duidelijkheid geeft over de hoogte van de schadever-
goeding’. Deze actie wordt in 2023 uitgevoerd. 
 
Zienswijzen 
Naar aanleiding van de vaststelling van de ontwerp-funderingsaanpak op 
30 augustus 2022 door GS en de DB en vervolgens de behandeling in de 
Colleges van B&W van de zeven veenweidegemeenten is de aanpak vrij-
gegeven voor inspraak. Gedurende de periode van 12 september 2022 
tot 22 oktober 2022 heeft de ontwerp-aanpak ter inzage gelegen en is 
eenieder de gelegenheid geboden een zienswijze in te dienen. Er zijn 
geen bijeenkomsten georganiseerd om belanghebbenden verder te infor-
meren over de ontwerp-aanpak. Wel zijn tijdens de periode van terinza-
gelegging twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor leden van 
Provinciale Staten, het Algemeen Bestuur en de Gemeenteraden.   
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Er zijn in totaal 6 zienswijzen ingediend.  De hoofdlijn van deze zienswij-
zen is dat ze zich met name richten op de aansprakelijkheidsvraag bij 
funderingsschade. Indieners zijn van mening dat de overheid per definitie 
(gedeeltelijk) verantwoordelijk is voor funderingsschade (gezien de ont-
watering) en daarom zou moeten voorzien in een compensatieregeling/fi-
nanciële bijdrage aan herstelkosten. In verband hiermee verzoeken en-
kele indieners ook om het Advies van de Funderingstafel, waarin een ad-
vies voor een compensatieregeling is opgenomen, te betrekken bij de 
Funderingsaanpak. Juridisch gezien ligt de verantwoordelijkheid voor 
schade aan eigendommen bij de eigenaar. We treden niet in deze juridi-
sche verantwoordelijkheid. Daarom is er in deze funderingsaanpak geen 
sprake van compensatie. 
 
Daarnaast zijn er vragen over de samenhang tussen de Funderingsaan-
pak en de Aanpak Hoogwatercircuits van Wetterskip Fryslân.  
Alle woningen in een hoogwatercircuits die in 1970 of eerder zijn ge-
bouwd, lopen risico op funderingsschade door droogstand. Met de aan-
pak hoogwatercircuits en de funderingsaanpak nemen wij onze verant-
woordelijkheid voor deze problematiek. 
 
Een deel van de zienswijzen gaat ook in op de ongelijke behandeling van 
bewoners ten opzichte van agrariërs in het veenweidegebied.  
Met de Funderingsaanpak worden er structureel middelen beschikbaar 
gesteld om woningeigenaren te helpen bij het aanpakken van funderings-
schade. 
 
Tenslotte zijn er opmerkingen gemaakt over de oplossingsrichtingen, de 
financiën en de communicatie.  
 
Op basis van de zienswijzen die zijn ingediend op de ontwerp-funderings-
aanpak is een reactienota opgesteld (bijlage 2). De zienswijzen hebben 
deels geleid tot aanpassing van de Funderingsaanpak.   
 
Advies van het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF) 
Er is geen vergadering van het BOF geweest, de BOF leden is gevraagd 
via een schriftelijke ronde te reageren op de funderingsaanpak. Van de 
gezamenlijke landbouwpartijen in het BOF is een reactie ontvangen. Zij 
adviseren positief over de funderingsaanpak. Daarnaast zijn door de 
landbouwpartijen enkele technische vragen gesteld, deze zijn separaat 
beantwoord. Er is geen reactie ontvangen van de natuur- en milieuorga-
nisaties. 

   
Kontekst : Veenweideprogramma 21-30 (VP21-30) 

In mei 2021 hebben Uw Staten en het Algemeen Bestuur van Wetterskip 
Fryslân het VP 21-30 vastgesteld. In het VP 21-30 is de doelstelling op-
genomen dat in 2030 de negatieve effecten van bodemdaling zijn vermin-
derd. Dit moet er onder andere toe leiden dat schade aan gebouwen en 
infrastructuur beperkt wordt. In VP 21-30 is deze doelstelling verwerkt in 
een aantal acties. Zo is er een Fries Funderingsloket ingericht waar eige-
naren/bewoners terecht kunnen met meldingen en vragen. Verder is af-
gesproken dat een werkgroep van provincie, waterschap en gemeenten 
na gaat of andere vormen van ondersteuning kunnen worden geboden 
aan eigenaren/bewoners met funderingsschade. Uitgangspunt daarbij is 
dat de eigenaar verantwoordelijk blijft voor herstel van funderingsschade.  
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Bij de besluitvorming over het VP 21-30 is afgesproken dat bij het eerste 
herijkingsmoment in 2022 een keuze wordt gemaakt over aanvullende 
vormen van ondersteuning voor funderingsproblematiek.  
 
Aanpak Hoogwatercircuits 
Bij het besluit in mei 2021 is daarnaast afgesproken dat er ook een keuze 
wordt gemaakt over de toekomstige inrichting van hoogwatercircuits. 
Wetterskip Fryslân heeft onder andere op basis van de ervaringen in de 
Groote Veenpolder een ‘Aanpak hoogwatercircuits’ ontwikkeld. Hierbij is 
er nauwe afstemming geweest met de Funderingsaanpak. Tussen beide 
aanpakken is samenhang. De Aanpak Hoogwatercircuits voorziet erin dat 
het waterschap programmatisch de hoogwatercircuits in het beheerge-
bied gaat beoordelen op effectiviteit. Daarvoor voert het waterschap voor 
eigen rekening funderingsonderzoeken uit. Eigenaren met een woning 
langs een hoogwatercircuit die vermoeden dat ze funderingsschade heb-
ben, hoeven door de Funderingsaanpak niet te wachten op het water-
schap. Door de subsidieregeling funderingsonderzoek kunnen zij zelf be-
palen of en wanneer ze een funderingsonderzoek willen uitvoeren en mo-
gelijk nog preventieve maatregelen nemen om verdere schade te voorko-
men. De funderingsaanpak richt zich op het gehele veenweidegebied, de 
aanpak Hoogwatercircuits slecht op die woningen die onder invloed staan 
van een Hoogwatercircuit.   
De Aanpak hoogwatercircuits heeft gelijktijdig met de Funderingsaanpak 
ter inzage gelegen. Wetterskip Fryslân neemt een besluit over deze aan-
pak en draagt de kosten hiervan. Andere overheden nemen geen besluit 
over de Aanpak hoogwatercircuits. De betreffende aanpak is ter informa-
tie bijgevoegd (bijlage 5).  
 
Nationaal Programma Aanpak Funderingen (NPAF) 
Fryslân is niet de enige regio waar funderingsproblematiek in veenweide-
gebied aan de orde is. Het speelt op meer plekken in ons land, waaron-
der Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het is belangrijk dat eige-
naar/bewoners ongeacht de plek waar ze wonen kunnen rekenen op on-
dersteuning bij herstel van de fundering. In dat kader pleiten wij ervoor, 
zoals eerder aangegeven, dat verstrekkende maatregelen zoals compen-
satie in Rijksverband moeten worden opgepakt.  
 
Op nationaal niveau werken Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de 
Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging Nederlandse Gemeen-
ten (VNG) aan een Nationaal Programma Aanpak Funderingsproblema-
tiek. Het NPAF richt zich op de gehele funderingsproblematiek en niet en-
kel die in het veenweidegebied. Het programma is nog niet vastgesteld 
door genoemde partijen. Als Fryslân zijn wij ambtelijk betrokken bij de op-
stelling van het NPAF en daar waar mogelijk hebben we de Funderings-
aanpak veenweidegebied Fryslân afgestemd op het NPAF.  
 
Funderingsproblematiek niet specifiek voorbehouden aan veengebieden 
Aan funderingsproblematiek liggen vaak meerdere oorzaken ten grond-
slag. Dit betekent ook dat funderingsproblematiek niet per definitie is 
voorbehouden aan het veengebied. Zo heeft de droogte (klimaatverande-
ring) ook effect op kleigronden in Fryslân. Deze gronden zijn gevoelig 
voor krimp en zwel. Vanuit zowel het Fries Funderingsloket als het natio-
naal Funderingsloket weten we dat er ook meldingen zijn uit de kleigebie-
den.  
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Naast klimaatverandering kunnen ook drinkwaterwinning en mijnbouw 
(gas en zout) zorgen voor funderingsproblematiek. Alhoewel het funde-
ringsloket en de andere maatregelen uit de Funderingsaanpak voorlopig 
alleen beschikbaar zijn voor eigenaren in veenweidegebied, kan door de 
toenemende aandacht voor de problematiek niet worden uitgesloten dat 
het funderingsloket in de toekomst een breder werkingsgebied krijgt. Dat 
vraagt dan aanvullende afspraken en besluiten van en tussen overheden. 

   
Probleem-
stelling 

: In het Friese veenweidegebied daalt de bodem. De hoofdoorzaak is de 
ontwatering van het veen, waardoor er zuurstof bij komt en het veen 
langzaam afbreekt (oxideert). Ontwatering is nodig om in het veenweide-
gebied te kunnen wonen, werken en recreëren. Wanneer de bodem daalt 
kunnen er problemen ontstaan aan de funderingen van woningen/opstal-
len. Maar ook wegen, rioleringen en kabels & leidingen kunnen verzak-
ken. 
De Funderingsaanpak veenweidegebied Fryslân richt zich specifiek op 
de funderingsproblematiek bij woningen/opstallen. Wanneer de fundering 
van een woning wordt aangetast (verrot) dan kan er verzakking van de 
woning optreden. Er treedt scheurvorming op in gevels en ramen en deu-
ren gaan klemmen. In extreme situaties zijn woningen niet meer veilig en 
moeten bewoners hun huis uit. De kosten van herstel van de fundering 
zijn hoog en zijn volledig voor rekening van de woningeigenaar. 

   
Probleem-
analyze 

: Naast ontwatering van het veengebied zijn er andere oorzaken die funde-
ringsproblematiek in de hand werken: klimatologische factoren (droogte), 
natuurlijke factoren (bodemgesteldheid en aantasting door bacteriën die 
in het funderingshout zitten), bouw- en woontechnische factoren (ver-
keerd gefundeerd, aan-of verbouw) en mijnbouw. In vrijwel alle gevallen 
is er sprake van meerdere oorzaken: multicausaliteit. Geen enkele situa-
tie is gelijk en vraagt altijd om maatwerk.  
 
De impact van funderingsproblematiek op gedupeerden is groot. De pro-
blematiek is meervoudig complex en houdt verband met technische, fi-
nanciële, juridische en procesmatige vraagstukken en onzekerheden. Ei-
genaren worden hiermee geconfronteerd. Hetgeen leidt tot zorgen en uit-
eindelijk tot psychosomatische klachten.  
 
De juridische verantwoordelijkheid voor het herstel van de fundering ligt 
volledig bij de huiseigenaar. Dit is geregeld bij de wet en via enkele ge-
rechtelijke uitspraken bevestigd. De eigenaar wordt echter geconfron-
teerd met bovengenoemde complexiteit en de hoge kosten die gepaard 
gaan met funderingsherstel. In bepaalde situaties kan daarbij een beroep 
worden gedaan op de schadevergoedingsregeling van het waterschap.  
Een grote onzekerheid voor alle betrokkenen, ook de overheid, is de om-
vang van de problematiek. Samen met het waterschap is een schatting 
gemaakt van het aantal panden in het veenweidegebied dat risico loopt 
op funderingsschade. Dit is becijferd op ca. 8.100 gevallen. Dit getal is 
echter met onzekerheden omgeven. Zo is bijvoorbeeld niet bekend bij 
welk percentage woningen de fundering is hersteld en of dat duurzaam is 
gebeurd. 
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Doelstelling / 
beëage ef-
fekten: 

: Iedere eigenaar in het veenweidegebied moet veilig in zijn huis kunnen 
wonen. Vanuit een moreel gevoelde verantwoordelijkheid willen de Friese 
overheden naast de woningeigenaar staan en deze ondersteunen met 
een pakket aan maatregelen om funderingsproblematiek aan te pakken. 
We tornen daarbij niet aan de juridische verantwoordelijkheid, deze is en 
blijft bij de woningeigenaar. Eigenaren voor wie het niet mogelijk is om ur-
gent funderingsherstel zelf te financieren en die niet in staat zijn hiervoor 
extra geld te lenen, worden in de aanpak geholpen met het alsnog verkrij-
gen van een lening voor het herstel van de schade. 

   
Risiko's : Maatschappelijk vraagstuk 

Als provincie zijn we niet verantwoordelijk voor de schade aan funderin-
gen. Daarbij kunnen we financiering van deze funderingsproblematiek 
ook niet dragen. Wel is er toenemende zorg over de schade aan funde-
ringen in het veenweidegebied. De gemiddelde kosten voor funderings-
herstel worden inmiddels geschat op € 100.000 per woning. Bij circa 
8.100 panden met een risico op schade zou dit een totale opgave inhou-
den van ruim € 800 miljoen. De inspanningen van de Funderingsaanpak 
richten zich erop eigenaren zo goed mogelijk te ondersteunen op weg 
naar herstel van de fundering. We maken funderingsproblematiek, dat 
kan worden beschouwd als een maatschappelijk vraagstuk, op Rijksni-
veau bespreekbaar waarbij financiële oplossingen voor funderingsherstel 
een belangrijk onderwerp zijn.   
 
Veel animo voor maatregelen uit Funderingsaanpak 
Het is mogelijk dat de toeloop van woningeigenaren richting het funde-
ringsloket de verwachtingen overstijgt, waardoor we niet iedereen direct 
kunnen helpen. Hetzelfde geldt voor de subsidieregeling funderingson-
derzoek. Hiervoor is jaarlijks een bepaald budget beschikbaar, waardoor 
de kans bestaat dat niet iedereen geholpen kan worden. We houden vin-
ger aan de pols, evalueren de aanpak eind 2023 en stellen deze indien 
gewenst bij.  
 
Funderingsproblemen buiten de zeven veenweidegemeenten 
De nu voorliggende aanpak is een aanpak van de provincie, het water-
schap en zeven veenweidegemeenten. Er kunnen zich funderingsproble-
men voordoen in veenweidegemeenten die nu niet betrokken zijn bij de 
aanpak en niet bijdragen aan deze aanpak. We laten eigenaren niet in de 
kou staan, en blijven met álle veenweidegemeenten in gesprek over deze 
aanpak en hun (financiële) bijdrage. 
 
Financieel risico garantieregeling : 
Het risico van de garantieregeling komt op een later moment terug in Uw 
Staten 

   
Probleemop-
lossing 

: Met de Funderingsaanpak veenweidegebied Fryslân bieden we woning-
eigenaren die geconfronteerd worden met funderingsproblematiek een 
breed pakket aan maatregelen ter voorkoming van (preventie) en ter on-
dersteuning bij funderingsherstel en daarmee het veilig kunnen wonen in 
het Friese veenweidegebied 
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Foarkarop-
lossing/ Yn-
tegrale ôfwa-
ging 

: Voorgesteld wordt een breed pakket aan maatregelen aan te bieden aan 
huiseigenaar. Spil daarbij is het verbeterde/aangepaste Funderingsloket. 
Om dit loket een succes te laten zijn is het belangrijk dat eigenaren/be-
woners een aantal stappen richting herstel kunnen zetten. Daarvoor is 
het nodig inzicht te krijgen in de eigen situatie (via funderingsonderzoek) 
en vervolgens ook zicht te krijgen op de mogelijkheden voor herstel of 
preventie (advies/herstelplan). Hiermee zetten we een aantal extra stap-
pen ten opzichte van de huidige situatie. Voor eigenaren met urgent fun-
deringsherstel en die niet in staat zijn dit zelf te financieren bieden we 
een vangnet.  
 
Uiteraard is het ook mogelijk voor één of twee van de genoemde oplos-
singsrichtingen te kiezen. Echter, het handhaven van de huidige situatie 
heeft zijn beperkingen: 
 Het huidige funderingsloket heeft zijn beperkingen (binnen de gege-

ven opdracht): er is alleen telefonisch en/of mailcontact mogelijk, niet 
fysiek; 

 Er zijn geen instrumenten of subsidies waarmee eigenaren geholpen 
kunnen worden voor het uitvoeren van bijv. funderingsonderzoek. Het 
loket functioneert thans alleen als een punt waarin de meldingen wor-
den verzameld. Voor woningeigenaren is dit zeer onbevredigend (ik 
meld me bij een loket, maar deze kan niet veel meer dan doorverwij-
zen) 
 

   
Útfiering : De Funderingsaanpak is onderdeel van het Veenweideprogramma 21-30. 

Voor het VP 21-30 is er een staande programmaorganisatie, waar de uit-
werking van de funderingsaanpak is ondergebracht. De achterliggende 
periode is gewerkt aan het opstellen van deze aanpak waarbij samenge-
werkt is tussen medewerkers van provincie, waterschap en de zeven 
veenweidegemeenten.  
 
Na besluitvorming door Uw Staten gaan we een nieuwe fase in, namelijk 
die van het uitvoeren van de aanpak. Zo is het streven het Friese Funde-
ringsloket te bemensen met medewerkers uit de regio, zodat de kennis 
hier wordt opgebouwd. Dit vraagt om andere typen medewerkers.  
Daarnaast behoeft een aantal onderdelen nog nadere uitwerking zoals de 
subsidieregelingen, de garantieregeling  en de communicatie. Naar ver-
wachting is het pakket aan maatregelen voor de zomer van 2023 operati-
oneel.  
 
Om houvast te geven over de financiën, personele inzet en resultaten 
leggen partijen afspraken hierover vast in een onderliggende overeen-
komst (Samenwerkingsovereenkomst Funderingen). 

   
Monitoa-
ring/evalu-
aasje 

: In de Funderingsaanpak is opgenomen dat de subsidieregeling voor fun-
deringsonderzoek en de subsidieregeling voor innovaties aan het eind 
van 2023 worden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt bekeken of er 
voldoende budget is en of de regelingen voldoen aan de verwachtingen. 
Verder is opgenomen dat er in 2026 een hertoetsmoment plaatsvindt 
voor de gehele Funderingsaanpak. Waar mogelijk combineren we dit met 
de herijking van het totale veenweideprogramma.  
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Ten slotte is opgenomen dat er aandacht zal zijn voor zogenoemde 
‘grensgevallen’. Dit zijn eigenaren die buiten de begrenzing van het veen-
weidegebied vallen, maar wel funderingsschade hebben. In de aanpak is 
afgesproken dat deze gevallen individueel beoordeeld worden. De infor-
matie die dit oplevert is van belang voor een besluit over eventuele bre-
dere werking van het funderingsloket voor de gehele provincie. 

   
Stjoering : In het VP 21-30 is een belangrijk herijkingsmoment opgenomen in 2026. 

Voor de Funderingsaanpak stellen wij voor hierbij aan te sluiten. Daar-
naast wordt Uw Staten via de reguliere bestuursrapportages geïnfor-
meerd over de voortgang van de Funderingsaanpak als onderdeel van 
het VP2-130. En wanneer dat nodig is aan de hand van brieven. 

   
Ferfolchpro-
seduere 

: Besluitvorming over de Funderingsaanpak vindt parallel aan elkaar plaats 
in Uw Staten, het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en de Raden 
van de zeven veenweidegemeenten (januari 2023). Na besluitvorming 
worden de gemaakte financiële en inhoudelijke afspraken voor de Funde-
ringsaanpak vastgelegd in een onderliggende overeenkomst (SOK Fun-
deringsaanpak veenweide). De reeds gemaakte samenwerkingsafspra-
ken tussen partijen zijn de basis voor de uitvoering van de Funderings-
aanpak. 

   
Oare punten : Moties en toezeggingen 

Met dit voorstel vinden wij dat met de Funderingsaanpak veenweidege-
bied Fryslân invulling is gegeven aan de moties 2641, 2643 en toezeg-
gingen 2665 en 2666 (bijlage 6). De moties en toezeggingen komen nog 
terug op de lijst van afgedane moties en toezeggingen. 

 
 
 
Ljouwert, 
Deputearre Steaten fan Fryslân, 
 
 
 
 
 
drs. A.A.M. Brok, foarsitter 

 
 
 
 
 
A. Schepens, Msc, sekretaris 
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UTSTEL 
 
 
 

Underwerp : Fundearringsoanpak Feangreide Fryslân (02043114) 

 

Provinsjale Steaten fan Fryslân 

 

Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan , nr. …, oangeande … 

Mei it each op 

Oerwagende dat :  In het veenweideprogramma is afgesproken dat er 
een funderingsaanpak wordt opgesteld 

 
 De ingestelde  funderingstafel een advies heeft 

uitgebracht 
 
 Huiseigenaren juridisch zelf verantwoordelijk zijn 

voor de staat en onderhoud van hun woning, 
inclusief de fundering.  

 
 Wij desalniettemin zij aan zij met de 

woningeigenaren willen staan met de aanpak van 
de funderingsproblematiek 

 
 

 

Beslute : 1) De Funderingsaanpak veenweidegebied Fryslân 
vast te stellen met uitzondering van oplossingsrich-
ting 3 (garantieregeling) 

2) Besluiten af te wijken van hoofdstuk 3.2.2 van de 
Nota Financieringsinstrumenten zoals vastgesteld 
door Provinciale Staten op 15 december 2021 en 
Gedeputeerde Staten opdracht te geven de 
mogelijkheden van een garantieregeling verder te 
onderzoeken en uit te werken en ter besluitvorming 
voor te leggen aan Provinciale Staten 

3) De reactie op het advies van de Funderingstafel 
vast te stellen en toe te sturen aan de voorzitter 
van de Funderingstafel 

4) De voorgestelde begrotingswijziging vast te stellen 
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Sa fêststeld troch Provinsjale Steaten fan Fryslân yn harren iepenbiere gearkomste fan, 
 
 
 
 
 
drs. A.A.M. Brok, foarsitter 

 
 
 
 
 
A.G. Rosier, griffier 

 
 

 




