
Hulp bij verduurzaming 
van dorps- en buurthuizen

Staat u als beheerder/eigenaar van uw dorps- of buurthuis ook voor de opgave het gebouw te 

verduurzamen? Of heeft u al isolerende maatregelen genomen, maar bent u benieuwd naar verder-

gaande maatregelen? Provincie Drenthe biedt via het programma Verduurzaming Maatschappelijk 

Vastgoed advies en ondersteuning op maat om tot een verduurzamingsplan te komen.

WAT HOUDT HET PROGRAMMA VERDUURZAMING 
MAATSCHAPPELIJK VASTGOED IN?
Vanuit het programma kunt u gratis advies en begeleiding krijgen 
van experts, zodat u inzicht krijgt in welke stappen u kunt nemen 
om te verduurzamen en hoe u deze maatregelen kunt financieren. 
Ook krijgt u hulp bij het zoeken naar de juiste partijen voor de 
uitvoering van de maatregelen. De begeleiding vindt plaats vanaf 
dat u zich aanmeldt tot het moment dat er een opdracht voor 
de uitvoering van de maatregelen is opgesteld. De stappen, de 
maat regelen, de financiering en het selecteren van de partijen 
vormen tezamen het verduurzamingsplan die u kunt laten uitvoeren. 

TOEKOMSTBESTENDIGE DORPS- EN BUURTHUIZEN
Het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed loopt tot 
en met 2023. In het programma hebben we oog voor de toekomst-
bestendigheid van voorzieningen. Naast de grote uitdagingen waar 
de coronacrisis vrijwel iedere voorziening voor heeft geplaatst, zijn 
er de stijgende prijzen voor gas en elektriciteit. In dit programma 
kunt u ook hulp krijgen om in te schatten wat verduurzaming 
betekent voor uw exploitatie en in hoeverre verduurzamen kan 
helpen om de gas- en elektriciteitsrekening betaalbaar te houden. 
Ook kijken we naar de investeringen die gedaan moeten worden. 
Zo kan het Energiefonds Drenthe tegen lage tarieven verduur-
zamingsstappen helpen financieren en zijn er soms via het Rijk of de 
gemeente ook mogelijkheden. 

AANBOD
Dorps- en buurthuizen die aan de slag willen met 
het verduurzamen van hun accommodatie kunnen 
in aanmerking komen voor bijvoorbeeld:
• Energiescan
• Specifiek (aanvullend) technisch advies
• Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan 

(DMJOP)
• Energiemonitoring 
• Financieel advies
• Anderszins



INTENTIEVERKLARING
Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw accommodatie, 
dan is dat gratis, maar niet vrijblijvend. De provincie gaat ervan uit 
dat u een intentieverklaring tekent waarmee u aangeeft uitvoering 
te geven aan de maatregelen, of een deel daarvan, mits die plannen 
realistisch en betaalbaar zijn. Ervaringen uit het verleden hebben 
geleerd dat buurt- en dorpshuizen al snel 10-25% op de energie-
lasten kunnen besparen.  

DE BOKD HELPT OOK BIJ VERDUURZAMING EN MET KENNIS 
OVER DORPEN EN BUURTHUIZEN
Naast het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed, 
kunt u ook terecht bij de BOKD, vereniging voor dorpen en dorps-
huizen. BOKD is een maatschappelijke organisatie die zich inzet 
voor een vitaal en leefbaar platteland in Drenthe. Het ledennetwerk 
van 245 dorpen en dorpshuizen vormt de kern van de  vereniging. 
De BOKD heeft al vaker geholpen bij het verduurzamen van dorps- 
en buurthuizen, via het 
programma Energieke dorps-
huizen. Naast de reguliere 
activiteiten blijft de BOKD 
betrokken bij de ontwikke-
lingen rond verduurzamen en 
de energietransitie. 

Kijk voor meer informatie op de website van de BOKD: www.bokd.nl 

HOE MELDT U ZICH AAN?
Wilt u advies en begeleiding bij het verduurzamen van uw dorps- of buurthuis? Stuur een mail naar maatschvastgoed@drenthe.nl 
met daarin uw contactgegevens. Er wordt dan zo gauw mogelijk contact met u opgenomen over de vervolgstappen. 

HEEFT U VRAGEN?
Heeft u vragen of wilt u meer weten over het programma? 
Kijk op onze website: provincie.drenthe.nl/energietransitie/verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed
Of mail naar maatschvastgoed@drenthe.nl of bel naar Ugo Leever via (0592) 36 55 55.
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