
Verduurzamen van buurt- en dorpshuizen, wijkcentra

• Webinar over de subsidieregeling verduurzaming, provincie NH

• 8 november 2022 – via Zoom

• 30 deelnemers



Ontzorgingsprogramma vs.   Subsidieregeling

Ontzorgingsprogramma → ondersteuning bij planvorming

Subsidieregeling provincie → financiering duurzame investeringen



Doel en kenmerken Ontzorgingsprogramma

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

• Het programma loopt van 2021 tot en met 2023, verlening t/m 2024

• Uitvoering verloopt via 2 organisaties/adviseurs:

• Dorpswerk NH – Duurzaamheidscoach – Martijn Mewe

• Energieke Regio – Projectfacilitator – Leo van Bemmel



Voorstellen – namens de uitvoerders

Martijn Mewe 
Duurzaamheidscoach

Leo van Bemmel
Projectfacilitator



Voorstellen – namens de Provincie NH

Michiel Tromp 

Projectleider Ontzorgingsprogramma NH

Emma Kingaby
adviseur subsidie-afdeling



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



Welke bijlagen meesturen?

• Begroting – kosten + dekkingsplan – alleen out-of-pocket-kosten!

• Planning – probeer realistisch in te schatten

• Energiescan (= Plan van Aanpak n.a.v. Ontzorgingsprogramma)

• Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) – geen specifieke vereisten



Subsidieregeling: “de kleine lettertjes”

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

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

• Het subsidiebedrag dat je aanvraagt bij Prov. NH: minstens 5.000 euro

• Je mag maar 1 keer voor deze regeling aanvragen.



Vragen?

Waar vind ik de regeling op internet?
https://www.Noord-
holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verduurza
ming_dorpshuizen_buurthuizen_en_wijkcentra_Noord_Holland_subsidie

Of zoeken op de pagina www.noord-holland.nl en in zoekveld zoeken naar
‘subsidieregeling verduurzaming dor…’ 

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

