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Onderzoek laat zien…
▪ Enquête najaar 2022 onder buurt- en dorpshuizen door LVKK en LSA 

bewoners

▪ De energielasten voor ontmoetingsplekken zijn gemiddeld genomen 
meer dan verdubbeld. Waren de lasten in september 2021 nog 1090 euro 
per maand, in oktober 2022 moet er 2320 worden overgemaakt naar de 
energiemaatschappij. Dat is een stijging van 113%! Voor organisaties die 
voor de stijging al vaak net de exploitatie sluitend kregen, is dat haast 
niet op te brengen.

▪ Aan het onderzoek van de twee belangenorganisaties deden ruim 500 
besturen van ontmoetingsplekken mee.



Subsidiemaatregelen

▪ Twee stromingen: energielasten temperen en verduurzaming 
stimuleren

▪ Bij zowel verlichting energielasten als verduurzaming zijn er 
maatregelen:
- op gemeentelijk niveau
- op provinciaal niveau
- op landelijk niveau

▪ Ook de komende periode: wij blijven actief de verschillende 
overheden volgen wat betreft hun inzet voor aanvullende 
compensatiemaatregelen.



Energielasten verlichting

▪ Gemeentelijk
> verschilt per gemeente wat de aanpak is – BOKD brengt in 
kaart

▪ Provinciaal
> 1.000 euro subsidie noodfonds

▪ Landelijk
> prijsplafond geldt ook voor buurt- en dorpshuizen
> TEK (energie-intensieve MKB => specifieke voorwaarden)

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek


Verduurzamingsmaatregelen
▪ Gemeentelijk
▪ Provinciaal

> Verduurzamen maatschappelijk vastgoed (let op: dorpshuizen in 
eigendom)
> Maatschappelijke energielening beschikbaar bij Energiefonds Drenthe

▪ Landelijk
> Dumava regeling – nieuwe ronde per januari 2024
> Gemeenten en provincies krijgen vanaf het voorjaar van 2023 structureel 
extra middelen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te 
compenseren voor hoge kosten.

https://www.bokd.nl/nieuws/programma-verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed-van-start/
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava


Informatie vanuit BOKD
▪ Houd in de gaten: dorpshuizen.nl - Over deze website -

Dorpshuizen Dorpshuizen

▪ Dorpshuis van het jaar verkiezing komt er weer aan!

▪ Functieverbreding dorpshuizen – serie dorpshuis in 
uitvoering op RTV Drenthe

▪ Cursus sociale hygiëne: 20 maart 2023 en 3 april 2023 –
info en aanmelden kan via de website van BOKD.

https://www.dorpshuizen.nl/
https://www.dorpshuizen.nl/


Rondvraag en nieuwe datum?
▪ Waardering voor dit overleg?
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