


Verduurzamen van buurt- en dorpshuis, cultuurkerk, 
ontmoetingsruimte, wijkcentrum, verenigingsgebouw, etc

• Deelsessie Noord-Hollands Plattelands Parlement 2022

• 14 oktober - Monnickendam



Inhoud sessie

1. Doel en kenmerken van het Ontzorgingsprogramma

2. Routekaart

3. Ervaring dorpshuizen met het programma

4. Uitleg over subsidieregeling provincie

5. Aankondiging webinar op 8 november 19.30 uur

6. Vragen en discussie



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

• Uitvoering verloopt via 2 organisaties/adviseurs:
• Dorpswerk NH – Duurzaamheidscoach – Martijn Mewe

• Energieke Regio – Projectfacilitator – Leo van Bemmel



Voorstellen

Martijn Mewe 
Duurzaamheidscoach

Leo van Bemmel
Projectfacilitator





Cultuurhuis De Kolk – Lutjewinkel – Marja Beemster

• Dorpshuis/cultureel centrum; kansen en uitdagingen:
• Dakisolatie

• Vervanging glas

• Zonnepanelen



Sociaal-Cultureel Centrum De Brink

• De Brink, in Obdam, kansen:
• Isolatie

• Vervanging glas

• Optimalisatie Gebouwbeheersysteem



Uitleg subsidieregeling Provincie Noord-Holland

• Doel: verduurzamen dh’en/bh’en/ontmoetingscentra

• Doelgroep: Privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of exploitant zijn 
van een gebouw in de provincie Noord-Holland met een publieksfunctie.

• Wat is subsidiabel? 

• Aanschaf en installatie van energiebesparingsmaatregelen.

• Aanschaf en installatie van maatregelen ter bevordering van het opwekken van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen.

• 50% van de investering, tot een maximum van 40.000 euro

• Looptijd: 15 oktober t/m 31 mrt 2023 + later in 2023 opnieuw

• Bijlagen: begroting, planning, energiescan/rapport Ontzorgspr., MJOP



Vervolg Subsidieregeling: “de kleine lettertjes”

• Bij moment van indienen subsidieaanvraag mag project NIET gestart zijn 
(en ook geen getekende offerte bij de aanvraag doen!).

• “Stapelen” van overheidssubsidies alleen onder voorwaarden. Beste is om 
eerst de toekenning van de provincie te hebben, voor een evt. 
gemeentelijke bijdrage.

• Het NH-subsidiebedrag moet minstens 5.000 euro zijn

• Je mag maar 1 keer voor deze regeling aanvragen.



Dinsdag 8 nov om 19.30 uur:

Webinar met uitleg over de subsidieregeling

Uitnodiging volgt via Dorpswerk NH



Vragen? Discussie!

https://www.Noord-
holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verduurza
ming_dorpshuizen_buurthuizen_en_wijkcentra_Noord_Holland_subsidie

https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verduurzaming_dorpshuizen_buurthuizen_en_wijkcentra_Noord_Holland_subsidie

