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Energieke dorpshuizen 

U bent op zoek naar mogelijkheden om te 

besparen op de energielasten? Of u wilt 

werken aan een duurzaam dorpshuis? 
Deze brochure geeft u een schets van enkele mogelijkheden. 

 

Brochure Energieke Dorpshuizen 
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INLEIDING 

 

Het Steunpunt Dorpshuizen Drenthe van de BOKD heeft de afgelopen jaren met regelmaat 
aandacht besteedt aan wat je als dorpshuis allemaal kunt doen om de energielasten te 
reduceren en/ of te streven naar een meer duurzame samenleving. 
 
Via onze Nieuwsflits zijn dorpshuizen herhaaldelijk geïnformeerd over de mogelijkheid om energiebelasting terug te vragen 
bij de belastingdienst, de mogelijkheden om over te stappen naar een andere energieleverancier (goedkoper en/ of 
duurzamer), de laagrentende lening van de Drentse Energie Organisatie (DEO) voor investeringen in energiebesparende of 
energieopwekkende maatregelen en het capaciteitstarief van Enexis. 
 
Artikelen kunnen echter in de vergetelheid raken, ook al is de inhoud ervan nog steeds actueel. Het SDD brengt deze 
artikelen opnieuw bij u onder de aandacht door de publicaties te bundelen in deze brochure. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze folder vragen of wilt u bijvoorbeeld ondersteuning bij de teruggaaf van uw energie 
belasting? Neem dan contact op met consulent dorpshuizen Paul van Schie. 
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TERUGGAAF ENERGIEBELASTING 

 

Dorps-, buurthuizen en multifunctionele centra, maar ook sociale en culturele instellingen kunnen in aan-
merking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). 
Deze energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 
50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht minus de EB-heffingskorting.  

Om voor teruggaaf in aanmerking te komen, moet de energierekening op naam staan van de stichting of vereniging. Of u 
moet aan kunnen tonen dat deze door het dorpshuis wordt betaald. De energiebelasting krijgt u retour indien het dorpshuis 
tenminste 70% van haar tijd ter beschikking stelt of verhuurt aan het verenigingsleven of instelling die een sociaal belang 
behartigd. 

U kunt het verzoek om teruggaaf één keer per jaar indienen. U moet het verzoek indienen binnen 13 weken na afloop van 
de verbruiksperiode waarop de eindafrekening betrekking heeft. Multifunctionele centra zoals dorpshuizen kunnen met 
terugwerkende kracht van vijf jaar een verzoek om teruggave doen. 

Als uw dorpshuis nog niet eerder een aanvraag heeft ingediend, dan kan dit een aanzienlijk bedrag opleveren. Het SDD 
heeft de afgelopen jaren tientallen dorpshuizen geholpen met het indienen van een aanvraag. De retour ontvangen 
bedragen van de belastingdienst varieerden van € 700 tot € 9000 euro met een gemiddelde van € 3500 per dorpshuis. 

Het Steunpunt Dorpshuizen Drenthe kan u helpen met het indienen van uw aanvraag. Wij hebben alle benodigde 
formulieren in huis en helpen u stapsgewijs bij het doen van een succesvolle aanvraag.  

OVERSTAP NAAR NIEUWE ENERGIELEVERANCIER 

 

Steeds meer dorpshuizen stappen over naar een andere energieleverancier. Dorpshuizen doen dat, omdat ze daardoor 

veel geld kunnen besparen. Veel dorpshuizen hebben al jaren een energiecontract bij Essent. Overstappen is tegenwoordig 

heel eenvoudig en levert hoogstzelden problemen op. Veel dorpshuizen gingen u al voor en er komen er steeds meer bij. 

Er zijn verschillende intermediairs waar u eenvoudig, via internet,een offerte kunt opvragen. Enkele voorbeelden; 

 www.unitedconsumers.com/energie/ 

 www.energievergelijker.nl 

 www.easyswitch.nl 

 www.dorpstroom.nl 

Deze intermediairs bieden scherpe tarieven met het idee dat alle partijen baat hebben bij een overstap. De leverancier 

heeft een nieuwe klant, u heeft een scherper tarief en de intermediairs ontvangen een fee. 

Eén van de intermediairs waar BOKD/SDD mee samenwerkt is Dorpstroom. 
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DORPSTROOM 

Besparen op energie door collectieve inkoop 

door Robert den Ouden 

Energie is één van de grootste kostenposten op uw begroting. Bovendien stijgt deze post jaarlijks. Het is zeer aan te 

raden goed op het eigen energieverbruik te letten. De meest duurzame energie is immers de energie die je niet 

verbruikt? 

Sinds de start in september 2012 sloten ruim 300 gemeenschapshuizen zich bij het collectief aan. Daaronder zijn tot nu toe 

zo’n 25 dorpshuizen uit Drenthe. Alleen al in deze provincie realiseerde DorpStroom een gemiddelde besparing van  

ongeveer 550 euro per deelnemer. Bovendien neemt DorpStroom u alle administratieve rompslomp uit handen en hoeft u 

zelf niet meer in overleg met een energieleverancier. Deelname aan het collectief is gratis. Bovendien ontvangt u eerst een 

heldere besparingsberekening alvorens u besluit zich aan te sluiten bij DorpStroom. Deze kunt u aanvragen via 

www.dorpstroom.nl. 

Graag laten we mevrouw Bleijs van Ontmoetingscentrum De Muzenval in Eerssel (Noord-Brabant) aan het woord: 

Ik wil de medewerkers van DorpStroom hartelijk danken voor de medewerking die wij van hun mochten ontvangen in het 

geschil wat er met onze oude leverancier ontstond bij de overdracht van de energieleverantie. Dankzij adequaat optreden en 

een prima terugkoppeling is alles uiteindelijk ten goede gekeerd. Jullie leveren niet alleen energie om de lampen te laten 

branden en het huis te verwarmen maar ook letterlijk positieve energie van jullie medewerkers. Ook dat is (hart)

verwarmend. Hartelijk dank hiervoor!  

Overstappremie  
Als een dorpshuis via DorpStroom overstapt naar een nieuwe energieleverancier dan ontvangt de BOKD/ SDD eenmalig een 

overstappremie van € 37,50 (wijzigingen voorbehouden) per aansluiting. In de meeste gevallen zal het gaan om twee 

aansluitingen, namelijk gas en elektra. Het totale bedrag van € 75 zult u retour ontvangen van BOKD/ SDD retour als zijnde 

ledenvoordeel. 

 

 

http://www.dorpstroom.nl
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NOORDELIJK LOKAAL DUURZAAM 

door Albert Wemmenhove 

I n het Noorden groeit het aantal initiatieven op het gebied van duurzaamheid als kool. Van onder-
op probeert men de transitie naar een duurzame samenleving op lokale schaal tot stand te brengen. Niet van bovenaf 
opgelegd, maar van onderop georganiseerd. De koepelcoöperatie in de provincie Drenthe is de Drentse Kei (Koepel van 
Energie Initiatieven).  

NLD energie is dé coöperatieve energieleverancier voor het Noorden. Dit bedrijf levert duurzaam opgewekte stroom en CO2 

gecompenseerd gas tegen aantrekkelijke tarieven. Onze passie is fossielvrije dorpen en de duurzame ambities van deze snel 

groeiende bottom-up beweging te ondersteunen en versnellen. 

Ondersteunen door een zelfstandig energiebedrijf te runnen dat levering van duurzame energie van de producent naar de 
consument faciliteert en stimuleert. Versnellen door deelnemende lokale initiatieven voor elke aangeleverde klant een 
bijdrage te geven ter verduurzaming van de eigen leefomgeving.  

NLD energie gelooft dat de toekomst van onze energievoorziening voor een belangrijk deel op lokale schaal ligt: lokaal 
opgewekt en lokaal afgenomen. Dichtbij de mensen en vanuit eigen betrokkenheid. Winsten vloeien bij ons niet weg naar 
anonieme aandeelhouders maar blijven lokaal behouden. Dat betekent minder afhankelijkheid, meer werkgelegenheid en 
meer middelen voor de eigen regio. Zo zorgen we samen voor een duurzaam en bloeiend Noorden.  

NLD energie wil graag, dat je, met ons, koers zet naar een groene toekomst. In onze provincie gaan we voor betaalbare 
energie, minder vervuiling, onafhankelijk van het buitenland en minder klimaatverandering. Daarom willen wij de productie 
van duurzame energie op lokale schaal bevorderen. Alle actie komt neer op krachtenbundeling en kleinschaligheid via 
zonnepanelen op de eigen woning of op daken van openbare gebouwen en dorpshuizen. Een mooi voorbeeld is hoe het 
gebeurt in de RAS-dorpen (Roderesch, Alteveer en Steenbergen). De vereniging van Dorpsbelangen RAS werd lid van de 
Drentse KEI net als andere milieu-initiatieven actief met duurzame projecten en mede oprichter van het energiebedrijf NLD. 
Binnen deze organisatie functioneren wederverkopende initiatieven, die helpen om de duurzaamheid op hun eigen manier 
in hun eigen leefomgeving vorm te geven. Dat doe je door klant te worden van NLD energie, die vervolgens duurzame gas 
en elektriciteit levert. Elke klant van NLD energie verdient € 75 om de eigen lokale leefomgeving te verbeteren of welk 
ander initiatief je maar steun wilt verlenen. Wilt u meer informatie over NLD Energie of wilt u overstappen, kijk dan op 
www.nldenergie.org. 
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ENERGIELENING DRENTHE VOOR DORPSHUIZEN 

 

De Drentse Energie Organisatie (DEO) biedt dorpshuizen in Drenthe een financiering voor investeringen in duurzame 

energie en energiebesparing. Dit zou een uitkomst kunnen zijn voor dorpshuizen die hierin willen investeren, maar over 

onvoldoende middelen beschikken om het helemaal zelf te financieren.  

De EnergieLening Drenthe is bedoeld om de drempel te verlagen voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen, een 

warmtepomp installatie of een energiezuinig led verlichtingssysteem. De installatie van deze technieken draagt bij aan 

lagere exploitatielasten, grip op de kosten en een duurzame uitstraling van het dorpshuis. 

De EnergieLening wordt aangevraagd op basis van een offerte. Voor het afsluiten van de financiering wordt door DEO geen 

afsluitkosten berekend en u mag altijd boetevrij aflossen. DEO betaald binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur aan u. 

Indien nodig is het mogelijk betaalafspraken met DEO te maken, bijvoorbeeld als de installateur een vooruitbetaling wenst 

te ontvangen. 

 

Aanvragen EnergieLening Drenthe 

Het aanvragen van de energielening gaat via het digitale aanvraagformulier op de website. Een recente offerte dient altijd 

deel uit te maken van de aanvraag. 

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor een EnergieLening van DEO dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen: 

 Het betreft een investering binnen een rechtspersoon in Drenthe 

 De te gebruiken technologie moet voorkomen op de laatst gepubliceerde Energielijst (eerder genoemde techno-

logie staat op die lijst; heeft u andere plannen kijk dan op de website of informeer bij DEO) 

 De investering bedraagt minimaal € 10.000 

 De omvang van de financiering ligt tussen de € 5.000 en € 50.000 

 De energielening bedraagt maximaal 50% van de totale investering 

 De looptijd van de lening bedraagt 5 jaar (3% rente) of 10 jaar (4% rente) 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over de energielening van DEO of een EnergieLening aanvragen? Kijk dan op 

www.energieleningdrenthe.nl. 
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AANPASSING PERIODIEK NETWERKTARIEF 

 

Dorpshuizen kunnen in bepaalde gevallen geld besparen op hun energierekening door een aansluiting te nemen met 

minder capaciteit. Dat is mogelijk als u een grotere capaciteit heeft dan u feitelijk nodig heeft. Hierdoor zijn besparingen van 

honderden euro’s per jaar mogelijk. 

Sinds 1 januari 2009 heeft binnen de energiemarkt het periodiek netwerktarief (of capaciteitstarief) haar intrede gedaan. De 

verandering geldt voor alle consumenten en bedrijven met een aansluiting voor kleinverbruik: 

stroom maximaal 3 x 80 ampère, gas maximaal 40 m3 per uur. 

Als gebruiker van stroom en/of gas betaalt u aan het leveringsbedrijf de kosten voor levering van energie en aan de 

netbeheerder de netwerkkosten. In Drenthe is Enexis netbeheerder. De netwerkkosten bestonden tot en met 2008 uit een 

vast bedrag per maand en een bedrag per afgenomen kWh stroom en /of m³ gas. Door de invoering van het  

capaciteitstarief betaalt u nu alleen nog een vast bedrag per maand voor netwerkkosten. De hoogte van het 

capaciteitstarief is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting (aansluitwaarde). Voor gas en stroom gelden aparte  

tarieven. 

Een erkend installateur kan op basis van de mogelijke piekbelasting beoordelen of u een te zware aansluiting heeft.  

Misschien is er in uw dorpshuis wel iemand met verstand van zaken die dat voor u zou kunnen uitrekenen. Mogelijk kan een 

installateur uit uw dorp of omgeving dat voor u doen. 

 

. 

 

 

 

Kijk voor meer informatie over het periodiek netwerktarief op www.enexis.nl. 
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Rekenvoorbeeld 

Stel uw dorpshuis heeft een aansluitingscapaciteit tussen de 3 x 35 A en 3 x 50A, dan 

betaalt u per jaar € 1205 voor uw aansluiting. Na berekening concludeert uw installateur dat het dorpshuis toe 

kan met een aansluitingscapaciteit van 3 x 25 A. Die aansluitingcapaciteit zou u € 204 per jaar gaan kosten. 

Een netto besparing van € 1001 per jaar. In dat geval moet u nog wel eenmalig een bedrag van € 169 betalen 

aan Enexis voor het verlagen van de aansluitwaarde. 
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Meer informatie? 

 

Heeft u vragen over de inhoud van deze brochure, neem dan contact op met consulent 

Dorpshuizen, Paul van Schie 

 

info@bokd.nl of p.vanschie@bokd.nl 

0592-315121 

 

Colofon 
Dit is een uitgave 

van BOKD/SDD, 

december 2014 

 

 

Werkgroep 

Paul van Schie 

Sonja Corsmit 

 

Met medewerking van 

Albert Wemmenhove, 

Noordelijk Lokaal 

Duurzaam 

 

Robert den Ouden, 

DorpStroom 

 


