
Informatieavond Dorpswerk NH

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Woensdag 29 September 2021 – De Brink Obdam



Deze avond is live en online (via een stream) te volgen.

Vragen kun je stellen via Whats’-app. 
https://chat.whatsapp.com/CBdBf6MPGLYCGRafSxAckE

Deze link is te vinden op de website van Dorpswerk NH (Nieuwsitems –
bovenste item) en in uw bevestigingsmail.

https://chat.whatsapp.com/CBdBf6MPGLYCGRafSxAckE


Voorstellen

Martijn Mewe 
Duurzaamheidscoach

Niels Fluitman
Projectfacilitator



Wie bent u en wat zijn uw wensen?

“Als bestuur waren we de discussie gestart over het verduurzamen van ons Cultureel Centrum. Dit 
programma komt precies op het goede moment. De uitdaging zit hem nu vooral bij de aanpak, hoe
start je met verduurzamen en welk niveau is nu voldoende.”

“Wat te doen als we van het gas af moeten?”

“Financiering (groot) duurzaam onderhoud”

“We zijn voornemens om het dak van onze Sporthal te vervangen en dan komen er vele vragen op 
ons af o.a. over duurzaamheid, al of niet zonnepanelen en het traject van eventuele subsidies enz.”

“Hoe kunnen wij nog meer verduurzamen in/aan ons pand?”



Inhoud

i. Opening door voorzitter Nico Bijman

ii. Doel en kenmerken van het Ontzorgingsprogramma Martijn

iii. De organisaties Martijn

iv. Voorbeeldproject uit andere provincie Niels

v. Routekaart Niels

vi. Willem Messchaert van Dorpshuis De Nieuwe Horn (Kolhorn) Martijn

vii. Peter Homan van De Brink (Obdam) Niels

viii. Aanmelden Martijn



Doel en kenmerken Ontzorgingsprogramma

• Het Ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed 
ondersteunt kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het 
verduurzamen van gebouwen die zij in eigendom hebben.

• Het programma loopt van 2021 tot en met 2023

• Ondersteuning ≠ subsidie; MAAR: provincie komt met regeling in Q1 ‘22

• De doelgroepen zijn: 
• Eigenaren van dorpshuizen, buurt- en wijkcentra

• Culturele ANBI’s met vastgoed in eigendom

• Sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente

• Gemeenten met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020 (het gaat hier om dorps- en 
buurthuizen, culturele instellingen en sportaccommodaties)



Dorpswerk NH Energieke Regio

• Vereniging Dorpswerk Noord-Holland 
ondersteunt dorpshuizen bij hun 
inspanningen voor de lokale of 
regionale vitaliteit, leefbaarheid en 
sociale samenhang in dorpen, kleine 
kernen en het platteland. 

• Stichting Energieke Regio helpt 
bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en woningbouwcorporaties 
met het verduurzamen van hun 
gebouwen en betrekt daarbij de 
maatschappelijke-, financiële-, 
wettelijke- en comfortaspecten.



Voorbeeldproject

• Wijkcentrum de Erker, Schiedam
• Plaatsing luchtbehandeling WTW-installatie

• Dak-, glas en wandisolatie

• Plaatsing zonnepanelen door middel van Postcoderoos



Routekaart



Fase 1 t/m 3

• U meldt zich aan

• Wij plannen een kennismaking

• Wij inventariseren kansen, 
belemmeringen en doelstelling

• We stemmen gezamenlijk
vervolgstappen af en 
ondertekenen een intentieverklaring



Fase 4 t/m 6

• U levert ons energetische en 
gebouw-gerelateerde gegevens

• Wij stellen een plan op en 
inventariseren subsidie en 
financiering mogelijkheden

• Het plan stemt u af met het 
bestuur van de vereniging voor akkoord



Fase 7 en 8

• We besteden uw maatregelen
collectief of individueel aan

• Maatregelen worden 
uitgevoerd en geïnspecteerd

• Uw vastgoed is toekomst-
bestendig!



Vragen? Via de chat?



Dorpshuis De Nieuwe Horn en Laurenskerk
Willem Messchaert (vz bestuur)

• Dorpshuis én kerk in Kolhorn, uitdagingen:
• Korte geschiedenis

• Isolatie van de kerk reeds (deels) voltooid

• Vervanging glas??

• Hoe beide gebouwen toekomst-bestendig maken?

• Welke stappen nu te zetten?



Vragen? Via de chat?



Peter Homan van De Brink

• De Brink, in Obdam, kansen:
• Isolatie

• Vervanging glas

• Optimalisatie Gebouwbeheersysteem

• Fase 2: onderzoeksfase



Vragen? Via de chat?



Aanmelden

Heeft u interesse? 

• Vul formulier in op website Provincie NH (te bereiken via website 
www.dorpswerknh.nl )

• Of neem contact met ons op via:
• maatschappelijkvastgoed@dorpswerknh.nl

• 06-50215282

http://www.dorpswerknh.nl/

